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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

Baş boyun bölgesinde en sık karşılaşılan enfeksiyonların 

etiyolojisi odontojenik (dental kökenli) kaynaklıdır (Öztürk, 2018). 

Oral mukoza, ağız boşluğunu çevresinden ayıran bir bariyerdir ve temel 

işlevi mikroorganizmalara, travmaya ve eksojen maddelere direnç 

göstermektir (Santosh, 2014). Ancak, her dokuda olduğu gibi oral 

mukoza da enfeksiyon varlığında bu işlevleri yerine getiremez hale 

gelmektedir. Enfeksiyon, lokal hücre hasarına yol açabilen 

mikroorganizmaların ve bu mikroorganizmaların toksinlerinin vücut 

dokularında antijen-antikor yanıtı oluşturarak hastalık tablosu ortaya 

çıkarması olarak tanımlanmaktadır (Thomson, 1994). 

Odontojenik enfeksiyonlar, diş veya dişleri destekleyen 

yapılardan köken alan, etkisi alveolar kemikten santral sinir sistemi 

organları ve solunum sistemi organlarına kadar yayılım gösterebilen 

enfeksiyonlardır (Ogle, 2017). Odontojenik enfeksiyonların sebebi 

sıklıkla çürük, travma, derin restoratif tedaviler, başarısız kök kanal 

tedavileri, perikoronitis ve periodontal hastalıklardır (Irani, 2017). Bu 

enfeksiyonların ortaya çıkması ve yayılması; intraoral ve ekstraoral 

faktörler, sistemik hastalıklar, hastanın tedaviye ulaşım imkânı ve 

sosyoekonomik seviye gibi birçok değişkene bağlıdır (Maki, 2010).   

Odontojenik enfeksiyonlar, ilerleyen dental çürük veya 

periodontal hastalıklardan meydana gelebilmektedir. Oluşan dental 

çürüklerle mikroorganizmalar pulpa dokusuna ilerlemekte ve periapikal 

apseye dönüşebilmektedir. Bu yolla çevre kemik dokusuna, yumuşak 

dokulara ve daha derin yapılara yayılabilmektedir. Şiddetli odontojenik 

enfeksiyonlar tedavi edilmediği sürece yayılarak sinir sistemi 

öğelerinde enfeksiyon, kavernöz sinüs trombozu, Ludwig anjini gibi 

hayatı tehdit eden komplikasyonlara dönüşmektedirler (Levi, 2011). 

Odontojenik enfeksiyonların mortalite ve morbiditesini azaltmak 

ve yayılımını sınırlamak için erken tedavi önem arz etmektedir. Tedavi 

basamaklarının optimal bir seviyede gerçekleştirilebilmesi için ise 

enfeksiyon etkeninin belirlenmesi gerekmektedir. Odontojenik 

enfeksiyonlardan yapılan kültürler, aerob ve özellikle anaerob 

mikroorganizmalardan oluşan karışık bir flora mevcudiyetini 

göstermektedir (Santosh, 2014). 
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Odontojenik enfeksiyonların patogenezinin, aerobik ve anaerobik 

bakteriler arasındaki sinerjiye bağlı olduğu ortaya konmuştur (Santosh, 

2014). Bununla birlikte, birçok çalışma anaerob mikroorganizmaların, 

odontojenik enfeksiyonların etiyolojisinde önemli bir rol oynadığını 

bildirmektedir (Shakya, 2018). Enfeksiyon etkeninin tespit edilmesinde 

antibiyogram testine başvurulmalıdır. Heim ve arkadaşlarının yaptıkları 

çalışmada ise, odontojenik enfeksiyonlarda en sık izole edilen 

mikroorganizmalar olarak Staphylococcus, Streptococcus ve Prevotella 

türleri olduğunu rapor etmişlerdir (Heim, 2017).  

Odontojenik enfeksiyonlarda tedavi protokolü hastanın klinik 

durumu, anamnezi ve hekimin deneyimi ile desteklenen temel cerrahi 

prensipler ve anatomi bilgisine dayanmaktadır (Öztürk, 2018). 

Odontojenik enfeksiyonların tedavisi ve önlenmesi amacıyla kullanılan 

antibiyotiklerin kullanım gerekliliği vakaya göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Mevcut etkenin bulunmasından sonra, gerekirse 

etkene uygun antibiyotik tedavisi yapılmalıdır. Odontojenik 

enfeksiyonların tedavi aşamalarından olan antimikrobiyal tedavi 

seçiminde, göz önünde bulundurulması gereken çok sayıda değişken 

bulunmaktadır (Holmes CJ, 2016). Yanlış ve uzun süreli antibiyotik 

kullanımı, klinikte enfeksiyonların tedavisini zorlaştırdığı gibi 

antibiyotik direnci gibi bir halk sağlığı problemine sebep olmaktadır 

(Santosh AN, 2014). Bu sebeple uygun antimikrobiyal ajan kullanımı 

hem mevcut enfeksiyonun sebebinin ortadan kaldırması hem de etik 

açıdan hekimin önemli bir sorumluluğudur. 

Bu kitapta, odontojenik kaynaklı baş ve boyun enfeksiyonlarının 

güncel teşhis ve tedavi prensiplerinin açıklanması amaçlanmaktadır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1 Dental Enfeksiyonların Etiyolojisi 

Odontojenik enfeksiyonlar, diş veya dişleri destekleyen 

yapılardan köken alan, oral yapıları olduğu kadar 

kraniyomaksillofasiyal bölgeyi ve anatomik geçiş yolları ile vital 

organları da etkileyebilen enfeksiyonlardır (Ogle OE, 2017). Baş boyun 

bölgesinde oluşan enfeksiyonların çoğu genellikle odontojenik 

kaynaklıdır (Levi ME, 2011).  

Huang ve ark. yaptığı çalışmada (Huang TT, 2004), derin boyun 

enfeksiyonu olan 185 vakanın %50’sinin; Bridgeman ve ark. yaptığı 

çalışmada (Bridgeman A, 1995), 107 vakanın %53’ünün; Bross-

Aoriano ve ark. yaptığı çalışmada (Bross-Soriano D, 2004), 121 

vakanın %89’unun ve Juang ve ark. yaptığı çalışmada ise (Juang YC, 

1989), 14 Ludwing anjininin %86’sının odontojenik kaynaklı olduğu 

rapor edilmiştir (Uluibau IC, 2005). Çoğu odontojenik enfeksiyon 

çürük, travma, periodontitis kaynaklı pulpa nekrozunu takiben ortaya 

çıkmaktadır (Santosh AN, 2014).  

Ylijoki ve ark. göre odontojenik enfeksiyonların oluşum sebepleri 

sıklıkla çürük veya periodontal hastalık sebepli oluşan dental 

patolojilerdir (Ylijoki S, 2001). Odontojenik enfeksiyonların çoğu 

nekrotik pulpa dokusundan, enfekte periodontal ceplerden veya kısmen 

süren dişlerden kaynaklanmaktadır (Maki MH, 2010). Bu tip 

enfeksiyon tabloları, ilgili dişin etrafından başlayarak lokalize 

kalabilmekte veya birçok etkene bağlı olarak çevre anatomik boşluklara 

doğru yayılım gösterebilmektedir (Ogle OE, 2017).  

Odontojenik enfeksiyonların ortaya çıkması ve yayılması birçok 

değişkene (intraoral ve ekstraoral faktörler, sistemik hastalıklar, erken 

tedavinin mevcudiyeti ve sosyoekonomik seviye gibi) bağlıdır (Maki 

MH, 2010). En sık karşılaşılan etiyolojik faktör ise diş çürüğüdür. 

Diş çürükleri, dünya popülasyonunun %80-90’ını etkileyen ve 

genellikle 5-17 yaş arasındaki çocuklarda karşılaşılan, prevalansı en 

yüksek olan kronik hastalıklardan biridir. Süt ve daimi dişlerin her 

ikisini de etkileyebilmekte ve yapılan çalışmalar sıklıkla büyük azı 

dişlerini etkilediğini göstermektedir (Irani S, 2017).  
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Mikroorganizmalar koronal yolla, periodontal yolla ya da dolaşım 

yoluyla (anakorozis) pulpa dokusuna ulaşabilmektedirler. 

Mikroorganizmalar; dental çürükler, derin kavitelerdeki dental işlemler, 

travma, abrazyon, erozyon, atrizyon ve ayrıca dens in dente gibi 

anomaliler nedeniyle koronal yolla pulpa dokusuna ulaşabilmektedir. 

Ayrıca, şiddetli periodontitis vakalarında enfeksiyonun apikal 

foramene ilerlemesi sık rastlanılan bir durumdur. Periodontal 

enfeksiyon apikal foramen veya aksesuar kanallar aracılığı ile pulpaya 

doğru ilerleyebilmektedir. Bu olay furkasyon ve dişin apeksine yakın 

bölgelerde gerçekleşebilmektedir (Şimşek N, 2013).   

Endodontik hastalıkların etkeni mikroorganizmalar olup 

pulpitisten periapikal periodontitise kadar birçok hastalığa yol 

açabilmektedirler (Irani S, 2017). Dişlerin fiziksel veya kimyasal olarak 

hasar görmesi sonucunda pulpa dokusunda nekroz ve devamında 

enfeksiyon oluşsa bile diş kaynaklı enfeksiyonlar sıklıkla çürük 

sebebiyle pulpanın enfekte olması sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Diş çürüğünün sebebi ve patogenezi konusunda evrensel olarak 

kabul görmüş bir teori olmamasına rağmen çoğu araştırmacı 

mikroorganizmaların önemli bir rol oynadığı konusunda hemfikirdir. 

Çürük sebebiyle mine ve dentin yıkımı oral mikroorganizmaların pulpa 

dokusunda ulaşabilmesi için bir yol oluşturur. Pulpanın 

mikroorganizmalar ile invazyonu, lokalize veya generalize olarak pulpa 

dokusunda enfeksiyona neden olabilmektedir. 

Ülseratif pulpitis ve proliferatif pulpitis gibi enfeksiyonlarda 

pulpaya mikroorganizmaların giriş açıklığı pulpa içindeki enfeksiyonun 

drenajını sağlamak için yeterli olmaktadır. Bu sebeple enfeksiyon 

yayılım eğilimi göstermemekte ve hasta asemptomatik olabilmektedir. 

Ancak pulpa odasının kapalı olduğu durumlarda, tüm pulpa 

enflamasyonun apikal bölgeye kadar ilerlemesi sonucunda pulpa 

nekrozu gelişmektedir (Chow AW, 1978).  

Mikroorganizmalar pulpa odasına ulaştıktan sonra, kuronal 

bölgeden apikal bölgeye doğru pulpa nekrozu gelişmektedir. 

Endodontik enfeksiyonlarda kök kanallarında kolonize olan 

mikroorganizma türleri farklılık gösterebilmektedir. Genellikle 

anaerobik türlerin etkili olduğu biyofilm oluşturan polimikrobiyal bir 

floradan söz etmek mümkündür (Bertossi D, 2017). 
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Pulpanın mekanik, kimyasal veya termal irritasyonlarla pulpa 

dokusu içerisinde bulunan A ve C sinir lifleri etkilenmekte ve bu sinir 

liflerinden nörolojik iltihap mediatörleri salınmaktadır. Uyarılmış ve 

hasar görmüş pulpa dokusundaki sinirlerden salınan CGRP (Calsitonin 

Gene Related Peptide) ve P maddesi nötrofilleri, makrofajları ve mast 

hücrelerini bölgeye çağırmaktadır. Sonuç olarak, damar endotel 

hücreleri etkilenmekte ve endotel yüzeyinde mikro açıklıklar 

oluşmaktadır. Bu hücresel açıklıklardan serum hücre dışına çıkmakta 

ve pulpa dokusuna yayılmaktadır (serum diyapedezi) . 

Pulpa çürük yoluyla bakteri istilasına maruz kaldığında ise 

nörolojik iltihabın aynı basamakları tanımlanır ancak aseptik uyarıdan 

farklı olarak B lenfosit hücreleri hızla aktive olmakta ve plazma 

hücrelerine dönüşerek antikor sentezine başlamaktadırlar (sıvısal 

bağışıklık). Salınan nörolojik iltihap mediatörleri, pulpa damarlarında 

vazodilatasyona neden olmakta ve gittikçe artan vazodilatasyon pulpa 

dokusunu olumsuz etkilemektedir çünkü; artan basınç damarlarda 

yırtılma ve kanamalara neden olmaktadır. Damarsal harabiyet arttıkça 

immün savunma hücrelerinin pulpaya gelmesi önce yavaşlamakta sonra 

tamamen durmaktadır ve olay pulpa nekrozuna kadar ilerlemektedir. 

Pulpa Nekrozu, hücrelerin lokal olarak canlılıklarını yitirmeleridir 

(Şimşek N, 2013). 

Bu durum tedavi edilmediğinde enfeksiyon periapikal bölgede 

foramen apikale vasıtasıyla alveol kemiğine ilerlemektedir (Chavez De 

Paz LE, 2007). Pulpa dokusunun nekroz olmasına neden olan kök 

kanalındaki mikroorganizmalar ve yan ürünleri periapikal dokularda 

enflamasyona neden olabilmektedirler. (Bertossi D, 2017).  

Mikrobiyal faktörler ve konak savunma sistemi hücreleri, 

periapikal bölgeye ulaşan mikroorganizmalara karşı enflamatuvar bir 

cevap geliştirirler. Periapikal bölgede oluşan enflamatuvar yanıta apikal 

periodontitis denilmektedir.  

Apikal periodontitis, endodontik kökenli etiyolojik etkenlerin 

neden olduğu periradiküler dokuların enflamasyonu ve yıkımıdır (Nair 

PNR, 2004). Apikal periodontitis (periapikal periodontitis olarak da 

bilinir) temel olarak, nekrotik pulpanın enfekte olmasıyla bakteriler ve 

toksinler gibi dokuları uyaran maddelerin çıkışına bağlı olarak ortaya 

çıkan periradiküler dokuların enflamatuvar bir lezyonudur (Torabinejad 
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M, 1994). Apikal periodontitis; diş çürüğü, diş kırığı, travma veya 

iyatrojenik hasarın neden olduğu dişin pulpa dokularına verilen zararın 

ardından ortaya çıkmaktadır (Cope A, 2018). Genellikle endodontik 

enfeksiyonun devamı niteliğindedir. 

Apikal periodontitis; kolonize olan mikroorganizmaların türleri, 

virülansı ve konak direncine bağlı olarak akut veya kronik olarak 

seyredebilmektedir (Şekil 2.1). Akut primer apikal periodontitisin 

spontan iyileşme, daha fazla yoğunlaşma ve kemiğe yayılma (alveoler 

apse), fistül veya sinüs yolu oluşumu veya kronik hale gelmesi gibi 

birkaç olası sonucu bulunmaktadır (Nair PNR, 2004). 

 

Şekil 2.1: Tekrarlayan Apikal Periodontitisin Etken Mikroorganizmaları Ve Tedavi 

Yöntemleri (Santosh AN, 2014). 
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Akut dental apse morbidite ve mortalite açısından sıklıkla hafife 

alınmaktadır. Akut diş apsesi genellikle diş çürüğü, travma, pulpa 

nekrozu veya başarısız kök tedavisine sekonder olarak ortaya 

çıkmaktadır. Akut apikal apseler önceden var olan apikal periodontitis 

varlığında da gelişebilmektedirler (Carotte P, 2004).  

Enfeksiyonda etkin olan mikroorganizma türüne ve konak 

direncine bağlı olarak hastada periradiküler dokularda püy birikmesiyle 

karakterize akut enflamatuvar bir yanıt oluşabilmektedir (Nair PNR, 

2004).  

Akut semptomların gelişmesinin ana uyaranı kök kanal 

sistemindeki kolonize olmuş floradır. Akut dental apsenin belirli 

semptomları arasında genellikle ağrı, şişlik, eritem ve süpürasyon 

vardır. Enflamasyonun kemiğin medüller bölgesine ilerlemesiyle 

osteomiyelit oluşabilmektedir. Korteksin perfore olması ve 

enflamasyonun yüzey yumuşak dokuları içine ilerlemesi ile selülit 

meydana gelebilmektedir. Enfeksiyon kontrol altına alınmazsa ağız 

içine veya dışına fistülize olabilmektedir (Gülhan Ö, 2015). 

Dişin kendisinden kaynaklı enfeksiyonların yanı sıra perikoronitis 

gibi kısmen sürmüş bir dişin üzerini çevreleyen dokularda çoğunlukla 

üçüncü büyük azı dişlerinden kaynaklanan enflamatuvar süreçler de 

orofasiyal enfeksiyonlara sebep olabilmektedir. Enfeksiyonun ana 

sebepleri, yiyecek kalıntıları ve diş kronunu ve diş eti örtüsünün 

arasındaki bakterilerdir.  

Perikoronitis, genellikle tam olarak süremeyen mandibular 

üçüncü büyük azı dişlerinde gelişmektedir. Drenajın kesilmesi 

durumunda sıkışan eksüda bukkal ve submandibular boşluklara 

yayılmaktadır. Klinik olarak, masseter veya medial pterygoid kasların 

etkilenmesine bağlı olarak belirgin trismus görülmektedir. Perikoronal 

dokuların eritemli ve şiş olduğu gözlenmektedir  (Chow AW, 1978).    

2.2 Enfeksiyon Belirtileri  

Enfeksiyon, lokal hücre hasarına yol açabilen 

mikroorganizmaların ve bu mikroorganizmaların toksinlerinin vücut 

dokularında antijen-antikor yanıtı oluşturarak hastalık tablosu ortaya 

çıkarması olarak tanımlanmaktadır (Thomson PD, 1994). Oluşan 
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enfeksiyona bağlı olarak sistemik ve lokal belirtiler ortaya çıkmaktadır. 

Bu belirtiler her enfeksiyona göre farklılık gösterse de odontojenik 

enfeksiyonun sistemik belirtileri; ateş, lökositoz, lenfadenopati, üşüme 

ve titreme, nabız artışı, sedimentasyon artışı, C-reaktif Protein (CRP) 

düzeyi artışı, kan plazmasında gama globülin fraksiyonu artışı olarak 

sıralanabilmektedir (Bakathir AA, 2009). Bu sebeple odontojenik 

enfeksiyonlarda kapsamlı bir klinik değerlendirme, yukarıda belirtilen 

sistemik bulguları da saptayabilmek adına çeşitli hematolojik ve 

biyokimyasal testler yapılmasının sonucunda elde edilebilmektedir.  

Vücutta meydana gelen bir enfeksiyon sonucunda beyaz kan 

hücrelerinin sayılarındaki değişim diğer parametrelere nazaran daha 

yavaş tepki verebilmektedir. Beyaz kan hücrelerinin normal değer 

aralığı 7,9 - 20,9 x 109/L iken  Bakathir ve arkadaşlarının yaptıkları 

çalışmada  13.2 x 09 /L olarak tespit edilmiştir ve bu değer diğer 

çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Açıkça söylemek gerekirse, 

odontojenik enfeksiyonlarda incelenen beyaz kan hücreleri genellikle 

normal değerler arasında olmakla birlikte şiddetli odontojenik 

enfeksiyonlarda biraz yükselmiş olarak izlenebilmektedir. 

Bir diğer incelenmesi gereken parametre olan CRP değeri, tanıya 

yardımcı olmak ve pnömoni, septik artrit ve akut menenjit gibi birçok 

enfeksiyonu izlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla 

birlikte, odontojenik enfeksiyonlarda CRP seviyeleri geniş çapta 

çalışılmamıştır. Boucher et al. yüksek CRP değerlerinin akut diş 

apseleri ile ilişkili olduğunu bildirmiştir (Bakathir AA, 2013). Yine 

Bakathir ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ortalama CRP düzeyi 

126.9mg/L olup, 20 ile 393mg/L arasında değişmektedir. İnsizyon ve 

drenaj gerektiren üç hastada ortalama CRP düzeyi 256 mg/L olarak 

saptanmıştır. Normal değeri ortalama 10 mg/L olduğu bilinen CRP 

değerinin şiddetli odontojenik enfeksiyonlarda beyaz kan hücrelerinin 

sayısındaki değişime göre daha anlamlı olduğu kabul edilmektedir 

(Bakathir AA, 2013). 

Lokal olarak ağrı, ısı artışı, kızarıklık, şişlik, disfaji ve/veya 

trismus gibi fonksiyon kayıpları gözlenebilmektedir (Resim 2.1) 

(Bakathir AA, 2009). 
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Resim 2.1: Enflammasyonun Klinik Bulguları (Kashfi K, 2009). 

Odontojenik enfeksiyonun klinik bulguları enfeksiyonun olduğu 

bölgeye bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Yüzeyel 

enfeksiyonlarda lokalize ağrı, selülit ve dişin perküsyonunda hassasiyet 

mevcuttur. Fasiyal bölgeye yayılmış derin enfeksiyonlar ve apselerde 

ise şişlik, ateş, disfaji ve trismus varlığı mevcuttur (Ogle OE, 2017).  

Derin yerleşimli fasiyal bölge enfeksiyonlarında ateş, genel 

halsizlik, trismus ve disfaji gibi eşlik eden diğer bulgular da vardır. 

Daha geniş veya tedavisi geciken orofasiyal enfeksiyonlar, Ludwig 

Anjini ve kavernöz sinüs trombozu gibi hayati tehlike yaratan 

durumlar; hava yolu açıklığının kısıtlanması ve görme kayıpları gibi 

klinik bulgular yaratabilmektedir (Maki MH, 2010).  

2.3 Enfeksiyonun Yayılımı ve Etki Eden Faktörler 

Odontojenik enfeksiyonların yayılmasına katkıda bulunan 

faktörlerle ilgili nispeten az sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen 

çok sayıda lokal, sistemik ve sosyal faktörlerin rol oynadığı 

bilinmektedir. Ayrıca, dişlerin anatomik yerleşimi, lokal anatomik 
varyasyonlar, yoksulluk, sigara içme ve madde kullanımı gibi diğer 

faktörlerin bu tür enfeksiyonların gelişimindeki ve ciddiyetindeki rolü 

önem arz etmektedir (Bakathir AA, 2009).  

2.3.1 Anatomik Faktörler  

Odontojenik enfeksiyonlar birçok faktöre bağlı olarak ciddi bir 
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yayılım gösterebilmektedirler.  

Odontojenik enfeksiyonların yayılımında enfeksiyonun kaynağı, 

lokalizasyonu ve anatomik yapılar ile ilişkisi belirleyici faktörlerdendir. 

Singh ve ark. yaptıkları çalışmaya göre odontojenik enfeksiyonlar en 

sık mandibula birinci büyük azı dişleri kaynaklı ortaya çıkmaktadırlar 

(Singh M, 2014).  

Bertossi ve ark. yaptıkları çalışmada ise posterior dişlerden 

kaynaklanan odontojenik enfeksiyonların 276 hastada sol, 272 hastada 

ise sağ taraftan kaynaklandığı bildirilmiştir. Ayrıca odontojenik 

enfeksiyonlar, mandibulada maksilladan daha fazla gözlenmekle 

beraber maksillada oluşan enfeksiyonların hastaneye yatırılma oranı 

mandibulaya göre daha düşük bulunmuştur (Bertossi D, 2017).  

Odontojenik enfeksiyonlar hangi kaynaktan olursa olsun, 

enfeksiyon nedeniyle biriken püy alveol kemiğini rezorbe etme, 

kemikte perforasyon oluşturma riskine ve çevredeki yumuşak dokulara 

yayılma kapasitesine sahiptir. Bu tür lezyonlar genellikle başlangıç 

bölgesiyle süreklilik içinde olan bitişik doku boşlukları ile lokal olarak 

sınırlanmakta ve sıklıkla intraoral olarak kendiliğinden drene 

olmaktadırlar (Vieira F, 2008).  

Odontojenik enfeksiyonların drenajının kendiliğinden 

gerçekleşemediği veya cerrahi olarak sağlanamadığı durumlarda 

enfeksiyonun daha uzak anatomik boşluklara yayılma eğilimi 

bulunmaktadır. Bu yayılma üç şekilde gerçekleşebilmektedir: 

• Hematojen yayılım 

• Lenfojen yayılım  

• Fasiyal boşluklara direkt yayılım (Vieira F, 2008). 

Hematojen yolla yayılım fasiyal, anguler ve oftalmik venler 

aracılığıyla olabilmektedir (Resim 2.2). Bu venlerde eksik kapak 

bulunmasından dolayı geriye dönüş hızlıdır. Tüm bu faktörlerin bir 

araya gelmesiyle birlikte fasiyal, anguler veya oftalmik venlerin 

etkilenmesiyle oluşan kavernöz sinüs trombozu, odontojenik 

enfeksiyonların %10’undan daha azını oluşturmaktadır (Resim 2.3). 

Ancak ilişkili olan vakalarda enfeksiyon genellikle maksilladan 

kaynaklanmaktadır (Ogle OE, 2017). 
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Resim 2.2: Baş Boyun Bölgesinde Bulunan Venöz Drenaj (Drake RL, 2019). 
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Resim 2.3: Kavernöz Sinüse Drene Olan Venöz Pleksus (Drake RL, 2019). 

Baş ve boyun bölgesindeki lenfatik sistem de odontojenik 

enfeksiyonların yayılmasına olanak sağlamaktadır. Lenf sistemi küçük 

nodüler yapılar olan lenf düğümlerine sahiptir. Lenfatik sıvı ise lenf 

düğümlerindeki küçük tübüllerden akmakta ve boyundaki iç juguler ve 

subklavyen venlerin birleşiminde venöz sisteme boşalmaktadır. 

Sonrasında lenfatik sıvı, vasküler sisteme katılmaktadır. Bu katılım 

sırasında enfeksiyon doku ve organlara yayılım göstermektedir. Lenf 

nodları ise lenfosit ve enfeksiyon ile savaşacak antimikrobiyal hücreler 

üretmektedir. Enfeksiyon primer lenf nodlarında başarılı bir şekilde 

kontrol edilirse çok uzaklara yayılamamaktadır. Ancak, enfeksiyon 

ciddi ve şiddetliyse primer lenf nodlarında tutulamaz ve bir sonraki lenf 

nodlarına yayılım gösterebilmektedir (Ogle OE, 2017). 

Odontojenik enfeksiyonlar, oral veya kutanöz yollar boyunca 

yüzeye doğru ilerlemek yerine yumuşak doku derinliklerine 

yayıldığında fasiyal alanlar da etkilenebilmektedir (Peker E, 2012). 

Odontojenik enfeksiyonlar genellikle baş ve boynun potansiyel fasiyal 

alanlarını içerecek şekilde en az direnç yolu boyunca dişleri 

destekleyen yapılardan yayılmaktadır (Bakathir AA, 2009).   
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Fasiyal boşluklara doğrudan yayılımda fasiyal düzlemler boyunca 

enfeksiyonun doğrudan genişlemesi, odontojenik enfeksiyonlar için en 

yaygın yayılma yoludur (Resim 2.4). Piyojenik bir enfeksiyon sebebi 

ile biriken püy ve enflamatuvar eksüda, drene edilmezse dokularda 

yayılım göstermektedir. Odontojenik enfeksiyonlar fasiyal düzlemler 

boyunca, viseral (damarlar, sinirler, bezler), kas ve kemik yapılarına 

göre yayılır ve yayılım gösterirken en az dirençli bölgeleri seçmektedir. 

Enfeksiyonun yayılacağı bölgelerin belirlenmesinin yanı sıra, bu 

anatomik yapılar enflamatuvar eksüda ve püy içerebilen bariyerler 

olarak işlev görebilmektedir. Bu anatomik faktörler her ne kadar 

enfeksiyonun yayılımında rol oynasa da mikrobiyal virülans, sayı ve 

konakçı bağışıklığı arasındaki denge yayılma derecesini belirlemektedir 

(Vieira F, 2008). 

  

Resim 2.4: Odontojenik Enfeksiyonun Anatomik Boşluklara Yayılımı. 

Odontojenik enfeksiyonlar yayılım gösterirken anatomik 

komşuluğunda bulunan kas dokusu ve fasyalar tarafından 
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yönlendirilmektedir. Enfeksiyonun yayılımına direnç gösteren fasyalar, 

tedavinin gecikmesi durumunda enfeksiyon tarafından aşılmaktadır. 

Sonuç olarak enfeksiyon komşu boşluğa yayılmaktadır (Öztürk K, 

2018).  

Ayrıca, dişlerin ve periodonsiyumun yapısı da enfeksiyonun 

yayılım yolunu etkileyebilmekte ve mikrobiyal invazyon için bir yol 

sağlayabilmektedir. Odontojenik enfeksiyonun yayılımını etkileyen 

anatomik faktörler: 

• Diş köklerinin morfolojisi,  

• Periodontal lezyonun varlığı, 

• Perikoronitisin derecesi,  

• Enfekte kistik bir lezyonun varlığı, 

• Dentoalveoler cerrahi veya travmanın boyutu,  

• Alveol kemiğinin anatomisi ve bitişik kas ve fasiyal 

ataşmanların yeri  

gibi bir dizi anatomik özellik, enfeksiyonun lokalizasyonunu 

belirleyen etkenler arasında bulunmaktadır. Kişiler arası anatomik 

varyasyonlar kesin bir teşhisin konulmasına engel teşkil ediyor olsa bile 

anatomik öngörü, tanıya gidilmesinde mutlak destekleyici olarak önem 

teşkil etmektedir (Vieira F, 2008) (Tablo 2.1). 

Klinik olarak tedavinin yeterli veya uygun olmadığı durumlarda 

odontojenik enfeksiyonların fasiyal boşluklara yayılması morbidite ve 

mortalite riskine yol açabilmektedir. Etkin klinik protokollerin etkili 

olması için, enfeksiyon sürecinin, risk faktörlerinin ve bu 

enfeksiyonların mikrobiyolojisinin anlaşılması önemlidir (Bakathir AA, 

2009). 
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Tablo 2.1: Dişlerin Alveol Kemiğinde Yayılım Yolları (Bridgeman A, 1996). 

 

2.3.2 Konağa Bağlı Faktörler 

Maksillofasiyal enfeksiyonların gelişiminde rol oynayan spesifik 

patolojik mekanizmalar bilinmemekle birlikte konakçı bağışıklığının 

azalması ve bakteri virülansı gibi faktörler söz konusudur (Vieira F, 

2008). 

Odontojenik enfeksiyonların oluşması ve yayılmasında konak 

cevabı çok önemli bir faktördür (Bakathir, 2009). Har-El ve ark. derin 

boyun enfeksiyonu teşhisi olan 110 hastanın retrospektif olarak 
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incelendiği bir çalışmada sosyoekonomik düzey durumu düşük 

bireylerde baş boyun enfeksiyonlarının daha sık gözlendiği 

bildirilmiştir (Har-El G, 1994). Konağa ait faktörlerin başında hastanın 

enfeksiyona cevabını belirleyecek olan konak cevabı ve bu cevapta 

değişikliklere yol açabilecek sistemik hastalıklar gelmektedir.  

1992 yılında Helfrick ve Kelly, odontojenik enfeksiyonların 

şiddetini arttıran 13 risk faktörü önermişlerdir (Helfrick JK, 1992). 

Önerilen bu risk faktörlerinin içerisinde majör sistemik hastalıklar da 

bulunmaktadır. Normal iyileşme ve hemostaz sürecini etkileyen bu 

sistemik hastalıklar (diabetes mellitus, kanama bozuklukları, steroid 

tedavisi, immün baskılama ve yetersiz beslenme gibi), odontojenik 

enfeksiyonun oluşumu ve yayılımı için risk faktörleri olarak 

vurgulanmıştır (Bakathir AA, 2009) (Tablo 2.2).  

Diabetes Mellitus, çevresel ve genetik faktörlerin neden 

olabileceği karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasının aksaması 

sonucunda hiperglisemi ile karakterize kronik, metabolik bir hastalıktır 

(Heim N, 2017). Konağın immün direncini etkileyen bu hastalıklar, 

konağı odontojenik enfeksiyonlara ve odontojenik enfeksiyonların 

yayılımına karşı daha açık hale getirmektedir.  Hastalarda önceden var 

olan tıbbi durumlar, hastaların sıklıkla daha ciddi enfeksiyon 

yayılımından muzdarip olmalarına ve hastanede kalış sürelerinin 

uzamasına neden olmaktadır (Bakathir, 2009). 

Enfeksiyon oluşumunu ve şiddetini etkileyen diğer bir faktör ise 

hastanın immün sistem yanıtıdır. İmmün yanıt yüksek olduğunda 

enfeksiyonun ilerlemesi sınırlanabilmektedir (Öztürk K, 2018). 

Odontojenik enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkan mikroorganizmalar 

çeşitli yerlerde dolaşıma katılarak bakteremiye sebep olmaktadır. 

İmmün sistemi baskılanmış olan kişilerde bu bakteriyemi, yüksek ateş, 

taşikardi, şiddetli mide bulantısı, kusma ve ruhsal bozukluklarla birlikte 

görülen ciddi bir septisemiye yol açabilmektedir (Ogle OE, 2017).  
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Tablo 2.2: Odontojenik Enfeksiyonların Komplikasyonlarının Risk Faktörleri 

 

2.3.3 Enfeksiyon Etkeni 

Oral kavitedeki doğal flora olarak kabul edilen mikroorganizma 

topluluğu, doğum sırasında doğum kanal florasının kazanılması ile 

başlamakta ve daha sonra spesifik anatomik bölge, çevresel ve konakçı 

faktörlerin bir sonucu olarak bebeklikten yetişkinliğe kadar 

değişebilmektedir (Walia IS, 2013). Oral flora, oldukça fazla miktarda 

ve pek çok çeşitte mikroorganizma içermektedir (Bertossi D, 2017) 

(Tablo 2.3).  

Siqueira ve ark. yaptıkları çalışmada odontojenik enfeksiyonlarda 

en sık gram negatif bakteri grubunda Bacteroidesa, Prevotella spp., P. 
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İntermedia, P. nigrescens, P. Baroniae spp. bulunurken; gram pozitif 

bakteri grubunda ise Firmicutes, Streptococcus spp. bulunmaktadır. 

Siqueira ve ark. odontojenik enfeksiyonlarda sıklıkla bulunan 

anaerobik bakteri sıklığını incelediklerinde gram negatif ve gram 

pozitif kok ve basillerin sayıca üstünlüklerini saptamışlardır ve 

enfeksiyonun ilerleyen aşamalarında ise ortamda fakültatif bakterileri 

de gözlemlemişlerdir (Tablo 2.4) (Tablo 2.5).  

Odontojenik enfeksiyonlarda sıklıkla saptanan bir diğer 

mikroorganizma grubu olan fakültatif bakteriler ise, S. viridans, 

Aktinomiçesler ve Lactobacillerdir (Siqueira JF, 2009) .  
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Tablo 2.3: Odontojenik Enfeksiyonlarda Bakteri Sıklığı (Ogle OE, 2017). 
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Tablo 2.4: Odontojenik Enfeksiyonlardaki Fakültatif Anaerob Bakteriler (Ogle OE, 

2017). 

 

Tablo 2.5: Odontojenik Enfeksiyonlarda Anaerobik Bakterilerin Sıklığı (Ogle OE, 

2017). 

 

Odontojenik enfeksiyonlara mikrobiyolojik açıdan bakıldığında 

bu tür enfeksiyonların genellikle aerobik bakterilerden kaynaklanan bir 

selülit tablosu olarak başlaması yaygın bir görüştür. Selülit tedavi 

edilmediğinde anaerobik bir ortamın oluşmasına zemin 

hazırlamaktadır. Enfeksiyonun artan şiddetiyle birlikte karışık bir flora 

oluşmaktadır. Bu floranın anaerobik karakteriyle birlikte çeşitli 

proteolitik enzimlerin, endotoksinlerin ve ekzotoksinlerin ortamda 

birikmesi sonucunda doku nekrozu ve püy oluşumu gerçekleşmektedir 

(Irani S, 2017) (Tablo 2.6).   
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Tablo 2.6: Odontojenik Enfeksiyonlarda Mevcut Olan Mikroorganizma Türlerine 

Bağlı Olarak Meydana Gelen Semptomlar (Siqueira JF, 2009). 

 

Odontojenik enfeksiyon oluşmasına neden olan faktörlerde 

yaygın mikroorganizma türleri farklılık göstermektedir. Derin dentin 

çürüklerinde etken mikrooraganizmalar mine çürüğünden farklıdır. 

1920 yılında S. Mutans çürük lezyonlardan izole edilmiş ve diş 

çürüğünün etiyolojik faktörü olarak kabul edilmiştir. Dentin 

çürüklerinde anahtar rol oynayan diğer türler arasında mine 

çürüklerinde rol oynayan Veillonella, Rothia ve Leptotrichia ile 

Streptococcussanguinis, Atopobium, Schlegelella, Pseudoramibacter ve 

Lactobacillus bulunmuştur (Irani S, 2017).  

Diş çürüğündeki mikroorganizmaların çoğu endodontik 

enfeksiyonları başlatmaktadır. Atopobium, 

Pseudoramibacteralactolyticus, Streptococcus spp. ve S. mutanları, 

geri dönüşümsüz pulpitisli dişlerde en sık bulunan bakterilerdir. 

Fusobacterium, Parvimonas ve Peptostreptococcus, akut endodontik 

enfeksiyonlarda en yaygın mikroorganizmalar olarak belirtilirken 

kronik ve akut endodontik enfeksiyonlarda en yaygın 

mikroorganizmalar, Firmicutes, Bacteroidetes ve Actinobacteria olarak 

tanımlanmıştır (Irani S, 2017).  

Dentoalveolar apse mikrobiyolojisini tanımlayan yayınlanmış 

veriler, polimikrobiyal yapılarını vurgulamaktadır. Bununla birlikte, 

enfeksiyonların yayılmasında Fusobacterium ve Bacteroides türlerinin 

diğer mikroorganizma türlerine göre daha etkin bir rol 

oynadığıbildirilmiştir. Ayrıca, şiddetli odontojenik enfeksiyonlarda S. 

milleri (şu anda oral streptokokların anginosus grubu olarak 

sınıflandırılır) olarak daha sık görülmektedir. Miller ve Fusobacterium 

türlerinin yaşamı tehdit eden yayılımlarda önemli bir bakteri sinerjizmi 

geliştirerek etki ettiği bildirilmiştir (Bakathir AA, 2009).  



ODONTOJENİK OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI | 26 

 

Odontojenik apselerin patogenezi karmaşıktır ve enfeksiyona 

neden olan tek bir patojen tanımlanamamaktadır. Heim ve 

arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada en sık izole edilen 

mikroorganizmalar Stafilokkus, Streptokokkus ve Prevotella olarak 

rapor edilmiştir ( Heim N, 2017). 

Walia ve ark. yaptıkları çalışmada odontojenik apsesi olan 42 

hastadan kültür örnekleri toplanmıştır. Mikrobiyolojik örnekler aerob, 

anaerob, aeroblar ve anaerobların karışımından meydana geldiği 

görülmüştür ve ayrıca 2 hastada (%5) mantar izole edilmiştir. Toplam 

40 örneğin 28'i (%70) aerob, bunların 18'i gram-pozitif aeroblar (%64) 

ve 10'u gram-negatif aeroblar (%36) olarak bulunmuştur. Çalışmalar 

gram pozitif ve gram negatif aeroblar arasındaki bu farkın anlamlı 

olduğunu bildirmişlerdir. 40 örneğin 10’u anaerob bulunmuştur (%25) 

(Walia IS, 2013).  

Shakya ve ark. yaptıkları çalışmaya göre odontojenik enfeksiyonu 

olan 100 hastada aerobik grup / mikroaerofilik grupta toplam 17 farklı 

tür izole edilmiştir. Streptococcus spp. en sık, S. viridans baskın izole 

organizma (n = 48), ardından Staphylococcus aureus (n = 20) ve 

Enterococcus feacalis (n = 8) türleri bulunmuştur. Toplam 18 farklı 

anaerobik organizma türü (n = 65) izole edilmiştir. Bu grupta en fazla 

izolat %16.92 (n = 11) vakada Fusobacterium nucleatum, ardından 

%10.77 hastada Prevotella spp. (n = 7) bulunmuştur. Yapılan bu 

çalışmada örnek elde etmek için sitolojik teknikler yerine aspirasyon 

biyopsisi kullanılmasına rağmen baskın tür olarak aerob 

mikroorganizmalar bulunmuştur (Shakya N, 2018).  

Hemolitik streptokok, zorunlu anaeroblar, Prevotella, Veillonella 

spp. perikoronitis hastalarında tespit edilen en yaygın 

mikroorganizmalardır. Ek olarak; yayınlanan bir çalışmada perikoronit 

örneklerinin %66.7'sinde Parvimonas micra bulunmuştur (Irani S, 

2017).  

Sakamoto ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, dentoalveolar 

apsesi olan 23 hastadan 112 tane mikroorganizma türü elde etmişlerdir. 

Bu türlerin sadece %28’i aerobik veya fakültatif anaerobik suşlar 

içermekteyken %72’si zorunlu anaerobik suş çeşitlerinden 

oluşmaktadır (Sakamoto H, 1998).  

Bunun yanında, odontojenik enfeksiyonlarda genellikle en yaygın 
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mikroorganizma S. viridanstır (Vieria F, 2008). Orofasiyal 

enfeksiyonların anaerobik türleri, anaerobik gram-pozitif kokları ve 

Bacteroides ve Fusobacterium türleri gibi anaerobik gram-negatif 

çubukları kapsar. S. milleri ve Fusobacterium'un karışık aerobik / 

anaerobik kombinasyonu mediastinitise yol açabilen ve hayatı tehdit 

eden lateral ve retrofaringeal enfeksiyonlarda rol oynamaktadır 

(Bertossi D, 2017).  

Son zamanlarda, nekrotizan fasiitisten (NF) sorumlu bakteriler 

olarak ab-hemolitik streptokok olan Streptococcus piyogenler 

gösterilmektedir (Bertossi D, 2017). Nekrotizan fasiitis (NF), cildin 

deri tabakaları ve subkutan dokuyu (fasya) tutan nadir bir 

enfeksiyondur (Taviloğlu K, 2007).   

Staphylococcus aureus gibi rutin antibiyotik tedavisine cevap 

vermeyen mikroorganizmalar genellikle toksik şok, endokardit, kronik 

osteomiyelit, postoperatif yara enfeksiyonlarına sebep olabilmekte ve 

bu sebeple klinikte S. aureus izolasyonu önem arz etmektedir (Walia 

IS, 2013) 

2.4 Odontojenik Orofasiyal Enfeksiyonlar Ve Klinik 

Özellikleri 

Dişlere ani veya sürekli olarak gelen fiziksel veya kimyasal 

uyaranlar pulpa dokusunda nekroza neden olabilse de en sık diş 

enfeksiyonu pulpanın çürük nedeniyle ekspozu sonucunda meydana 

gelmektedir. Diş çürüğünün nedeni ve patogenezi konusunda evrensel 

olarak kabul edilmiş bir teori olmamasına rağmen, çoğu yazar bu 

süreçte mikroorganizmaların önemli bir rol oynadığını savunmaktadır. 

Mine ve dentinin ilerleyen çürük süreciyle ortadan kalkması 

sıklıkla, oral mikroorganizmaların pulpa dokusuna ulaşmasını sağlayan 

bir yol oluşturmaktadır.  

Pulpa dokusunun mikroorganizmalar tarafından enfekte 

edilmesinden önce hastalar genellikle etkilenen dişlerde hassasiyet 

şikayeti duymaktadırlar. 

Ülseratif pulpitis ve proliferatif pulpitis gibi enfeksiyonlarda 

pulpaya mikroorganizmaların giriş açıklığı pulpa içindeki enfeksiyonun 

drenajını sağlamak için yeterli olmaktadır. Bu sebeple enfeksiyon 
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yayılım eğilimi göstermemekte ve hasta asemptomatik olabilmektedir. 

Ancak pulpa odasının kapalı olduğu durumlarda, tüm pulpa 

enflamasyonun apikal bölgeye kadar ilerlemesi sonucunda pulpa 

nekrozu gelişmektedir (Chow AW,1978).  

Mikroorganizmalar pulpa odasına ulaştıktan sonra, kuronal 

bölgeden apikal bölgeye doğru pulpa nekrozu gelişmektedir. 

Endodontik enfeksiyonlarda kök kanallarında kolonize olan 

mikroorganizma türleri farklılık gösterebilmektedir. Genellikle 

anaerobik türlerin etkili olduğu biyofilm oluşturan polimikrobiyal bir 

floradan söz etmek mümkündür (Bertossi D, 2017). 

Bu süreç tedavi edilmezse enfeksiyon, ilgili dişin kök 

apekslerinden periapikal bölgedeki alveol kemiğine doğru ilerleme 

eğilimi göstermektedir. Bu alanda nekrotik pulpadan kaynaklanan 

enflamatuvar ürünler tarafından yaratılan süreç, periapikal granülom 

oluşumuna neden olabilmektedir (Chow AW, 1978). 

Mikroorganizmalar apikal foramen aracılığıyla periapikal 

dokulara yayıldığı zaman apse oluşumuna yol açabilecek enflamatuvar 

bir süreci uyarmaktadırlar (Ogle OE, 2017). Bu süreç sonucunda drenaj 

kendiliğinden ortaya çıkmazsa veya cerrahi olarak başlatılmazsa 

enfeksiyonlar primer veya sekonder boşluklara yayılma 

eğilimindedirler (Bridgeman A, 1995). 

Odontojenik boşluk enfeksiyonları, maksillofasiyal bölgenin 

potansiyel boşluklarını içeren enfeksiyonları ifade etmektedir. Bu 

enfeksiyonlar, birkaç saat veya birkaç gün içinde hızla yayılabilmekte 

ve hayatı tehdit edebilecek solunum yolu tıkanıklığı, sepsis, nekrotizan 

fasiitis, mediastinitis, kavernöz sinüs trombozu ve perikarditis gibi 

komplikasyonlara yol açabilmektedir (Keswani ES, 2019) (Şekil 2.2). 

Odontojenik enfeksiyonların klinik bulguları, enfeksiyonun 

kaynağına (ön veya arka dişler; maksiller ya da mandibular dişler), 

enfeksiyonun lokalize olup olmadığına veya yayılıp yayılmadığına 

bağlı olarak oldukça değişkenlik göstermektedir. Klinik belirtiler ve 

semptomlar, tüm enfeksiyonlar gibi ağrı, hassasiyet, kızarıklık ve şişlik 

olarak ortaya çıkmaktadır (Ogle OE, 2017).  
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Şekil 2.2: Odontojenik Enfeksiyonların Yayılımı (Levi ME, 2011). 

Yüzeysel diş enfeksiyonu olan hastalar lokalize ağrı, selülit, diş 

perküsyonuna hassasiyet ve sıcaklığa duyarlılık göstermektedirler. 
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Bununla birlikte, fasiyal boşluklar boyunca yayılan derin enfeksiyonları 

veya apseleri olan hastalarda şişlik, trismus, yutkunmada veya nefes 

almada zorluk görülebilmektedir. Tek bir boşluğu tutan enfeksiyon 

hastalarında en sık tutulan fasiyal boşluk, bukkal boşluk olmaktadır (% 

60) (Ogle OE, 2017).     

Enfeksiyon süreci boyunca immün sistem cevabı, ortaya çıkan 

semptomların şiddetlenmesine neden olabilmektedir (Troeltzsch M, 

2015).  

2.4.1 Dentoalveolar Apse 

Akut apikal apse, travma veya enfeksiyon sonrasında hızlı bir 

şekilde gelişen spontan ağrı, perküsyonda hassasiyet, ilgili dişin apikal 

bölgesinde püy oluşumu, şişlik ile karakterize pulpa enfeksiyonu ve 

nekrozuna karşı oluşan enflamatuvar bir enfeksiyondur. Çoğu hastada 

sıklıkla halsizlik, ateş ve lenfadenopati gibi sistemik bulgular 

gözlenmektedir. Akut bir olay olduğu için, ilk aşamada radyografik 

olarak ilgili kemik dokusunda belirti göstermemektedir (Ogle OE, 

2017). 

2.4.2 Periapikal Kist 

Odontojenik kistler arasında çeneleri en sık etkileyen periapikal 

kistler nekrotik pulpa dokusundan gelişmektedir. Bu sebeple etken diş 

daima devitaldir ve kistler etken dişin apeksinde konumlanmaktadır. 

Etken dişte geniş bir çürük veya travma geçmişi olabilmektedir 

(Bilodeau EA, 2017). 

Periapikal kist, dişin gelişiminden kaynaklanan reziduel epitel 

artıkların genişlemesiyle meydana gelmektedir. Periapikal kistin 

öncülü, periapikal granüloma olarak da adlandırılan etken dişin 

apeksinde biriken granülasyon dokusudur. Granülasyon dokusundaki 

ozmotik basınç artışı gerçekleştikçe kist formasyonu oluşmaya 

başlamakta ve genişlemeye devam etmektedir (Bilodeau EA, 2017).  

2.4.3 Perikoronitis 

Kısmen sürmüş bir dişin kronu çevresinde meydana gelen 

enfeksiyon, perikoronitis olarak adlandırılmaktadır. Perikoronitis, 

sıklıkla mandibula üçüncü büyük azı dişlerinden kaynaklanmaktadır. 
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Kısmen sürmüş bir dişin üzerinde bulunan dişeti dokusuna besin 

artıklarının birikmesi sonucunda enfeksiyon odağı oluşmaktadır. Bu 

enfeksiyon, daha sonra çevredeki kemik dokusuna da yayılabilmektedir 

(Mardini S, 2008).  

Radyografik olarak bölge, kemik değişikliği, kemik 

trabeküllerinin kaybı ile izlenebilmekte ve hatta osteomiyelit gelişimi 

bile gözlenebilmektedir. Enfeksiyon nedeniyle üçüncü büyük azı 

dişinin distal bölgesindeki folikülünün genişlemesi de tabloya eklenirse 

bu durum “paradental kist” olarak adlandırılmaktadır (Mardini S, 

2008). 

Perikoronitisin radyolojik görüntülemesi, enfeksiyonun 

yayılmasını değerlendirmek için dişin basit bir intraoral 

radyografisinden daha gelişmiş görüntüleme tekniklerine kadar 

değişebilmektedir. Enfeksiyonun kaynağını belirlemek için periapikal 

veya panoramik radyografiler gibi standart dental görüntüleme 

yöntemleri kullanılabilmektedir. Ancak, enfeksiyonun çevre dokulara 

yayılımı mevcutsa konik ışınlı bilgiayarlı tomografi (KIBT) cihazı 

kullanımı enfeksiyonu üç boyutlu olarak gösterebilmekte ve bu sayede 

ilgili kemik kortekslerinin durumu ve enfeksiyonun inferior alveolar 

kanal veya  sinüs maksillaris gibi çevre yapılarla ilişkisi dahil olmak 

üzere fasiolingual olarak değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır 

(Mardini S, 2008). 

Odontojenik enfeksiyon, anatomik olarak geçiş yoluna göre 

primer ve sekonder alanlar oluşturmaktadır (Tablo 2.7). 
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Tablo 2.7: Odontojenik Enfeksiyonlar 

 

2.4.4 Primer Fasiyal Alanlar 

2.4.4.1 Fossa Kanina Apsesi 

Maksiller keser ve kanin dişlerinin kökleri, anatomik olarak 

buksinatör kas ataşmanlarının altında konumlanmaktadır. Fossa kanina 

bölgesinin antreiorunda nazal kartilaj, posteriorunda ise bukkal aralık 

mevcuttur (Chow AW, 1978).  

Bu dişlerden kaynaklanan enfeksiyon sonucu, genellikle üst 

dudakta ve kanin dişlerinin fossalarında belirgin bir şişlik 

görülmektedir ve sıklıkla periorbital dokulara da yayılım 

göstermektedir (Chow AW, 1978). Aynı zamanda yanağın ön tarafının 

şişmesi sonucunda nazolabial katlantı kaybı da klinik bulgular 

içerisinde diğer boşluk enfeksiyonlarından ayırt edilmesinde yardımcı 

olmaktadır (Ogle OE, 2017). Klinik bulguların sonucunda hastanın 
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yüzünde asimetri meydana gelmektedir. Hastalarda ağrı genellikle orta 

düzeydedir ve sistemik belirtiler minimum seviyede seyretmektedir 

(Chow AW, 1978)   

2.4.4.2 Bukkal Apse 

Bukkal apse anatomisinde; anteriorda ağız köşesi ve modiolus 

kas bileşkesi, posteriorda m. masstericus ve pterygomandibular boşluk, 

lateralde subkutanöz doku ve deri, medialde m. buccinatoris, superiorda 

infratemporal boşluk ve maksilla, inferiorda mandibula bulunmaktadır 

(Resim 2.5). 

 

Resim 2.5: Bukkal Boşluk (Sobotta JF). 

Bukkal boşluk içerisinde bişatın yağ dokusu, parotis kanalı ve 

fasiyal arter mevcuttur (Vieira F, 2008). 
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Etiyoloji: 

Bukkal boşluk enfeksiyonlarının çoğu, odontojenik kökenlidir ve 

maksiller ve mandibular posterior ve küçük azı dişlerinden köken 

almaktadır (Ogle OE, 2017) (Resim 2.6).  

 

 

Resim 2.6: Üçüncü Büyük Azı Dişlerinden Kaynaklı Odontojenik Enfeksiyonların 

Yayılım Yolları; Üst Üçüncü Büyük Azı Dişlerinden Maksiller Sinüse Yayılım (a), 

Üst Üçüncü Büyük Azı Dişlerinden Nazal Kaviteye Yayılım (b), Üst Üçüncü Büyük 

Azı Dişlerinden Palatinal Bölgeye Yayılım (c), Alt Üçüncü Büyük Azı Dişlerinden 

Sublingual Boşluğa Yayılım (d), Alt Üçüncü Büyük Azı Dişlerinden Submandibular 

Boşluğa Yayılım (e), Üst Ve Alt Üçüncü Büyük Azı Dişlerinden Vestibüler Alana 

Yayılım (f), Üst Ve Alt Üçüncü Büyük Azı Dişlerinden Bukkal Boşluğa Yayılım (g) 

(Chow AW, 1978). 
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Klinik: 

Bukkal boşluk apseleri, yanak içinde zygomatik bölgeden 

mandibulanın alt kenarına doğru uzanan, sıcak ve hassas bir şişlik ve 

minimal sistemik semptomlarla kendini göstermektedir. Enfeksiyon 

posterior bölgeye yayılırsa masseter kasını tutabilmekte ve trismus 

gelişimi görülebilmektedir (Vieira F, 2008) (Resim 2.7).  

 

Resim 2.7: Bukkal Apse (Walia IS, 2013) 

Tedavi: 

Bukkal boşluk apseleri sıklıkla intraoral olarak drene 

edilmektedir (Peker E, 2012). Drenaj yeri neresi olursa olsun, drenaj 
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mümkün olduğunca en erken sürede ve apsenin en belirgin olduğu 

noktadan, ilgili dişin vestibul derinliğinden yapılmaktadır (Bridgeman 

A, 1995). İntraoral insizyon keskin bir şekilde frenulum ataşmanlarını 

çapraz kesmeden ilgili dişin etrafındaki kas ataşmanlarına paralel 

uzanmaktadır. İnsizyonu takiben drenajın yeterli ölçüde sağlanabilmesi 

amacıyla künt diseksiyon yapılmaktadır (Flynn TR, 2000).   

İntraoral insizyonun yeterli olamayacağı tespit edilirse insizyon 

extraoral olarak yapılmaktadır. Perimandibular apselerin insizyon hattı, 

anatomik yapıları (fasiyal sinirin marjinal mandibular dalı, fasiyal arter 

ve ven) korumak için mandibula inferior sınırının iki parmak genişliği 

kadar altından yapılmaktadır. Bunu takiben, boynun yüzeysel fasyası 

kesilmekte ve ardından apse boşluğuna doğru künt diseksiyon 

yapılmaktadır. Drenaj sonrasında bölgeye dren yerleştirilip suture 

edilmektedir (Troeltzsch M, 2015). 

2.4.4.3 İnfratemporal Boşluk Apsesi 

İnfratempotal boşluk apse anatomisinde anteriorda tuber 

maksilla, posteriorda parotis bezi, temporal kas ve processus condilaris, 

lateralde temporal kas tendonları ve processus coronoideus, medialde 

lateral pterygoid kas, lateralde faringeal duvar, superiorda sphenoid 

kemik ve inferiorda pterygomandibular boşluk bulunmaktadır. 

İnfratemporal boşluk içerisinde n. mandibularis, chorda tympani, 

otic ganglion, arteria maxillaris, vena maxillaris, pterygoid ven plexus, 

lateral ptergoid kas, medial pterygoid kas, temporal kas tendonları, 

sphenomandibular ligament bulunmaktadır (Resim 2.8). 
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Resim 2.8: İnfratemporal Boşluk (Sobotta J, 2013). 

Etiyoloji: 

İnfratemporal boşluk apseleri, genellikle posterior maksiller 

büyük azı dişlerinin, özellikle üçüncü büyük azı dişlerinin, 

enfeksiyonundan kaynaklanmaktadır. Bu alana yapılan lokal anestezik 

enjeksiyonundan sonra da sıklıkla meydana gelmektedir (Chow AW, 

1978).  

Klinik: 

Klinik olarak, hastalarda belirgin trismus ve ağrı mevcuttur. 

Enfeksiyonun başlangıcında şişlik az görülmektedir ve eğer şişlik 

mevcutsa genellikle preauriküler alanı ve zigomatik ark üzerindeki 

alanı etkilemektedir. Enfeksiyon ilerledikçe yanak, göz kapakları ve 

yüzün tüm tarafını tutulabilmektedir. Enfeksiyon, inferior orbital fissür 

yoluyla yayılabilmekte ve proptoz, optik nörit ve abdusens sinir felcine 

neden olabilmektedir (Chow AW, 1978) (Resim 2.9).  
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Resim 2.9: İnfratemporal Apse (Chow AW, 1978). 

Tedavi: 

Yüz ve boynun diğer bölgelerinde olduğu gibi infratemporal 

boşluk enfeksiyonları lokalize olma eğilimindedir. İnfratemporal 

boşluk apselerinin tedavisi antibiyotik tedavisini takiben cerrahi drenajı 

içermektedir (Chow AW, 1978). 

2.4.4.4 Submandibular Apse 

Submandibular apse anatomisinde anteriorda m. digastricus 

anterior, posteriorda m. posterior digastricus, m. styloglossus, m. 

stylophargeus, lateralde m. platysma ve fasyası, medialde karşı taraf 

submandibular boşluk, superiorda m. mylohyoideus ve m. hyoglossus, 

inferiorda derin boyun fasyasının superfisial bölümü bulunmaktadır. 
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Bu bögenin inferior sınırı olan süperfasiyal servikal tabaka, baş 

boyun derisinin altında uzanan kesintisiz bir katmandır ve yağ dokusu, 

sensoriyal sinirler, süperfasiyal damarlar (external juguler ven dahil), 

lenfler ve platisma kası gibi birçok anatomik oluşumun üzerini 

örtmektedir (Vieira F, 2008).  

Etiyolojisi: 

İkinci ve üçüncü büyük azı dişlerinin enfeksiyonu (dişlerin 

apeksleri mylohyoid kasın altında kalıyorsa) genellikle submandibular 

boşluk enfeksiyonlarına yol açmaktadır (Chow AW, 1978). 

Mandibula büyük azı dişlerinde oluşan enfeksiyon, enfeksiyona 

neden olan dişin köklerinin konumuna göre yayılım göstermektedir. 

Enfeksiyon, eğer etken dişin kökleri mylohiyoid kasın sınırlarının 

aşağısında ise submandibular bölgeye, mylohyoid kasın sınırlarının 

üstünde ise sublingual bölgeye yayılım göstermektedir. Ancak 

sublingual ve submandibular boşluklar, mylohiyoid kasın posterior 

sınırında birbirleriyle serbestçe ilişki kurabildiklerinden enfeksiyonlar 

da bu iki bölge arasında rahatlıkla yayılabilmektedirler (Vieira F, 

2008). 

Klinik: 

Submandibular ve sublingual boşluk enfeksiyonları da 

mandibular odontojenik enfeksiyonlar da sıklıkla tek tek veya bir 

masseterik boşluk enfeksiyonu ile birlikte görülmektedir (Chow AW, 

1978). Submandibular boşluk enfeksiyonlarında, submandibular 

üçgeninin mandibula altında belirgin şişlik mevcuttur ve bu şişlik 

sonucunda mandibula alt kenarı izlenememektedir ve hastada fasiyal 

asimetri meydana gelmektedir. Masseerik boşluk enfeksiyonları kadar 

şiddetli olmasa da submandibular boşluk enfeksiyonlarında da trismus 

tipik bir klinik bulgudur (Ogle OE, 2017) (Resim 2.10).  
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Resim 2.10: Submandibular Apse (Siqueira JF, 2009). 

 

Resim 2.11: Submandibular Apse 

Bu bölgede sialadenitis, süpüratif lenfadenitis, oral travma 

nedenli veya üst solunum yolu kaynaklı enfeksiyonlar 

oluşabilmektedir. Submandibular boşluk enfeksiyonlarının bu 

enfeksiyonlardan klinik olarak ayırıcı tanısı yapılmalıdır (Vieira F, 

2008). 

Sublingual ve submandibular boşlukların bilateral tutulumu 
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meydana gelirse, disfaji ve solunum tıkanıklığı ortaya çıkabilmektedir 

(Lugwig'in anjinası) (Chow AW, 1978). 

Tedavi: 

Submandibular boşluğun drenajı intraoral veya ekstraoral 

insizyonla olabilmektedir. İntraoral drenaj, ağız tabanının ön tarafından 

insizyonla yapılmaktadır. Extraoral yaklaşımda mandibula sınırının 

yaklaşık 3 ila 4 cm altından insizyon yapılmaktadır. İnsizyon, şişlik ve 

eritem bölgesine yerleştirilirse, yara skar ile iyileşebilmektedir. 2 ila 3 

cm'lik insizyon, mandibula alt sınırına paralel olarak yapılmaktaktadır 

(Osborn TM, 2008). 

 İnsizyon, cilt ve deri altı dokulardan platysmaya doğru 

ilerletilmekte ve daha sonra platysma elektrokoter veya keskin 

diseksiyon ile bölünebilmektedir. Sonrasında künt diseksiyon veya 

parmak diseksiyonu submandibular boşluğa girmek için superior-

medial yönde kullanılmaktadır. Arka bölgede mandibula'nın lingual 

yönüne doğru diseksiyona özen gösterilmektedir. Cerrahi drenler her 

zaman boşlukta veya boşluk içinde birden fazla yerde bırakılmaktadır 

(Osborn TM, 2008). 

2.4.4.5 Sublingual Apse 

Sublingual apse anatomisinde superiorda ağız mukozası, 

inferiorda m. mylohyoideus, medialde m. geniohyoideus ve m. 

genioglossus, anteriorda mandibulanın linguali, posteriorda 

submandibular boşluk bulunmaktadır. 

Sublingual bölge, bağ dokusu, sublingual tükrük bezleri, 

submandibular kanal, m. geniohyoideus, lingual ve hipoglossal sinirleri 

içermektedir (Resim 2.11). 
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Resim 2.12: Sublingual Boşluk (Sobotta J, 2013). 

Etiyoloji: 

Birinci büyük azı ve küçük azı dişleri (dişlerin apeksleri 

mylohyoid kasın üzerinde kalıyorsa) genellikle sublingual boşluğu 

etkilemektedir (Chow AW, 1978).  

Klinik: 

Sublingual boşluk apseleri, genellikle ağız tabanında sıklıkla bir 

yanda başlayan sertleşme, şişme ve hassasiyet ile ortaya çıkmaktadır. 

Şişlik medial tarafa ilerledikçe dilin çıkıntısı ve ağız tabanının bilateral 

yükselmesi ile sonuçlanabilmektedir. Ağız tabanı genellikle 

hiperemiktir (Chow AW, 1978). Hastalarda sıklıkla disfaji, yutkunma 

zorluğu da meydana gelebilmektedir (Ogle OE, 2017) (Resim 2.12).  
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Resim 2.13: Sublingual Apse Sökmen MF, 2015). 

Tedavi: 

Sublingual apse enfeksiyonlarının tedavisinde uygun havayolu 

açıklığı sağlandıktan sonra drenaj intraoral veya extraoral olarak 

gerçekleştirilebilmektedir (Peker E, 2012). İntraoral olarak ağız 

tabanına paralel bir şekilde keskin bir insizyon yapılmaktadır. Bu 

insizyonu takiben, künt diseksiyon ile drenaj desteklenmektedir. 

Extraoral olarak yapılan insizyonda ise mandibula alt sınırının 2-3 mm 

ilerisinden insiyon yapılmaktadır (Flynn TR, 2000). 

2.4.4.6 Submental Apse 

Submental apse anatomisinde anteriorda mandibula, posteriorda 

hyoid kemik, superiorda m. mylohyoideus, inferiorda platismanın 

fasyası, lateralde m. digastricus anterior bulunmaktadır (Resim 2.13). 



ODONTOJENİK OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI | 44 

 

 

Resim 2.14: Submental Boşluk (Sobotta JF, 2013). 

Etiyoloji: 

Alt mandibular keser dişlerinin köklerinin lingual yerleşimi 

nedeniyle meydana gelmektedir (Ogle OE, 2017). 

Klinik: 

Submental boşluk apselerinde çene ucunda belirgin, sert, 

eritematöz bir şişlik meydana gelmektedir (Ogle OE, 2017). Submental 

bölgede hassasiyet mevcuttur (Vieira F, 2008) (Resim 2.14). 
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Resim 2.14: Submental Apse (Uluibau IC, 2005). 

Tedavi: 

Submental boşluk apsesi, ekstraoral olarak cerrahi yaklaşım 

gerektirir. Enfeksiyon, çene ucundan yapılan insizyon ile drene 

edilmektedir (Vieira F, 2008). 

2.4.5 Sekonder Fasial Alanlar  

2.4.5.1 Mastikatör Boşluklar 

Çiğneme alanı anatomisinde medial pterygoid kas ve lateral 

pterygoid kas arasında yer almakta ve bu kasları saran derin servikal 

fasyanın süperior tabakası tarafından çevrelenmektedir.  

İçeriği temporalis kası, mandibula ramusu, mandibular siniri (V3) 

ve internal maksiller arteri içermektedir (Vieira F,2008).  

Etiyoloji: 

Çoğu mastikatör boşluk enfeksiyonu posterior mandibular büyük 
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azı dişlerinden kaynaklanmaktadır. Ancak nadiren travma veya cerrahi 

işlemler sonrasında da görülebilmektedir (Vieira F, 2008). 

Klinik: 

Klinikte hastalar sıklıkla şiddetli trismus, boğaz ağrısı, disfaji, 

mandibula ramusunu çevreleyen ağrı ve preauriküler veya mandibular 

şişlik ile başvurmaktadırlar. Daha kapsamlı enfeksiyonlar yüzün tüm 

tarafının şişmesine neden olabilmektedir ve inferior orbital fissür 

yoluyla proptozis, optik nevrit ve n. abdusens (kraniyal sinir VI) felcine 

yol açabilmektedir (Vieira F, 2008).  

Tedavi: 

Retromolar trigonumda intraoral yaklaşım mandibula ramusuna 

göre medial tarafta kalan apselerin drenajı için uygun bir yöntemken alt 

çenenin alt sınırından yapılan extraoral insizyon, alt çene ramusuna 

göre lateral tarafta kalan apselerin drenajı için kullanılabilmektedir 

(Vieira F, 2008). 

İntraoral insizyon genellikle maksiler ve mandibular posterior 

dişlerin vestibül mukozasından yapılmaktadır.  Vertikal insizyonla giriş 

sağlanmakta ve ulaşılması amaçlanan bölgeye eğri uçlu hemostatla 

kaslar künt diseke edilerek ilerlenmektedir (Vieira F, 2008). 

2.4.5.1.1 Süperfisiyal ve Derin Temporal Apseler 

Temporal boşluk anatomisi temporal kas ve fasya ile çevrilidir. 

Temporal boşluk, temporal fasya ile iki tabakaya (superficial ve derin) 

ayrılmaktadır. Süperfisyal tabaka zygomatik arkın lateralinde derin 

tabaka ise arkın iç yüzeyinde konumlanmaktadır. İnferior olarak bu 

alan masseterik alanla süreklilik göstermektedir (Thakur G, 2013). 

Derin temporal boşluk ise temporal kasın altında kas ile temporal 

kemik arasında yer almaktadır. İki boşluğu ayıran ana anatomik yapı 

temporal kastır (Resim 2.15).  



47 | ODONTOJENİK OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

 

 

 

 

Resim 2.15: Süperfisiyal Ve Derin Temporal Boşluklar (Sobotta J, 2013). 

Etiyoloji: 

İnfratemporal ve pterygomandibular alandan yayılan 

enfeksiyonlar ile oluşmaktadır (Thakur G, 2013). 

Maksiller ve mandibular dişlerde odontojenik enfeksiyonlara 

sekonder olarak yüzeysel temporal boşluk apsesi oluşumu bildirilmiştir 

(Thakur G, 2013). 

Klinik: 

Temporal boşluk enfeksiyonu, zigomatik arkın üzerindeki 

temporal bölgede ve orbitanın lateral kenarının arka kısmında şişlik 

meydana getirmektedir, klinikte tipik kum saati görüntüsü ile 

karakterizedir (Thakue G, 2013; Kılınç A, 2016) (Resim 2.16).  
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Resim 2.16: Temporal Apse (Kılınç A, 2016). 

Tedavi: 

Temporal boşluk enfeksiyonları genellikle zigomatik arka 45 

derecelik bir açı yaparak saç çizgisi hizasından temporal yaklaşımla 

drene edilmektedir. Ancak bu yaklaşımla yapılan insizyon sonucu skar 

oluşmaktadır (Thakur G, 2013). 

Thakur ve ark. yaptıkları çalışmada bu skarı engellemek için 

posterior auriküler yaklaşımla yüzeysel temporal boşluk 

enfeksiyonlarının drenajını önermişlerdir. Posterior auriküler yaklaşım 

ile yüzeysel temporal boşluk enfeksiyonlarının drenajı için önce 
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subkutan bölgeye kadar kulak kepçesinin 1 cm arka ve üstünden 

başlayarak kulak alt sınırının 2 cm altına kadar deri insizyonu 

yapılmaktadır. Sonrasında diseksiyon, parlak beyaz yüzeysel temporal 

fasyaya ulaşılıncaya kadar subkutan düzlemde devam etmektedir. 

Yüzeysel temporal fasyaya ulaşıldıktan sonra temporal fasya kesilir ve 

künt diseksiyonla drenaj sağlanmaktadır (Thakur G, 2013). 

2.4.5.1.2 Submasseterik Boşluk Apsesi 

Submasseterik boşluk apsesinin anatomisinde anteriorda bukkal 

boşluk, posteriorda parotis bezi, superiorda zygomatik ark, inferiorda 

mandibulanın bazisi, lateralde m. massetericus bulunmaktadır. 

Bu alanın içerisinde fasiyal sinirin marginal mandibular dalı, a. 

facialis, a. labialis inferior, a. submentalis bulunmaktadır (Resim 2.17). 

 

 

Resim 2.17: Submasseterik Boşluk (Sobotta J, 2013). 

Etiyoloji: 

Maseeterik boşluk apseleri mandibular posterior dişlerin bukkal 

köklerinden meydana gelmektedir (Bakathir AA, 2009). 
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Klinik: 

Masseterik boşluk apselerindeki karakteristik klinik bulguları 

trismus, mandibula gövdesinde ve ramusunda meydana gelen ağrı ve 

şişliktir. Meydana gelen şişlik palpasyonda serttir. Enfeksiyon ilerlerse 

lateral faringeal bölgeye yakın bir alanı etkileyebilmektedir. Aynı 

zamanda lateral faringeal boşluk apsesine de neden olabilmektedir 

(Chow AW, 1978). Daha sonra inferiora yayılarak submandibular 

boşluğu, ön tarafa ilerleyerek bukkal boşluğu ve posteriora yayılarak 

parotis boşluğunu etkileyebilmektedir (Schuknecht B, 2008) (Resim 

2.18).  

 

Resim 2.18: Submasseterik Apse (Padda S, 2016). 

Tedavi: 

Submasseterik boşluk enfeksiyonları intraoral veya extraoral 

yolla drene edilebilmektedir. Extraoral olarak risdon yaklaşımı tercih 

edilirken intraoral insizyon için pterygomandibular rafeye paralel 

insizyon yapılmaktadır (Öztürk K, 2018). 

2.4.5.1.3 Pterygomandibular Apse 

Pterygomandiular boşluk apselerinin anatomisinde lateralde 

mandibula ramusunun medial yüzeyi, meadialde m. pterygoideus 

medialis, superiorda m. pterygoideus lateralis, posteriorda parotis bezi 

bulunmaktadır (Resim 2.19). 

Klinikte uygulanan n. alveolaris inferior anestezisi bu boşluğa 
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uygulanmaktadır. 

İçerisinde alveolaris inferior kan damar paket ve lingual sinir 

bulunmaktadır. 

 

Resim 2.19: Pterygomandibular Boşluk (Sobotta J, 2013) 

Etiyoloji: 

Moghimi ve ark. yaptıkları çalışmaya göre pterygomandibular 

boşluk apselerinin %47.9 üçüncü büyük azı dişlerinden 

kaynaklanmaktadır (Moghimi M, 2013). Submandibular boşluk 

enfeksiyonlarının yayılımıyla da ortaya çıkmaktadırlar (Ou L, 2018). 

Klinik: 

Pterygomandibular boşluk apsesi olan hastalarda m. pterygoideus 

medialis kasının tutulumundan dolayı şiddetli trismus görülmektedir. 

Aynı zamanda ilgili bölgede ağrı, hiperemi ve kontralateral uvula 

deviasyonu mevcuttur (Peker E, 2012) (Resim 2.20).  
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Resim 2.20: Pterygomandibular Apse (Flynn TR, 2000). 

Tedavi: 

Pterygomandibular boşluk apseleri intraoral ve extraoral olarak 

drene edilebilmektedir. İntra oral olarak pterygomandibular rafenin 

yakınından şişliğin en belirgin olduğu noktadan insizyon yapılırken 

extraoral olarak Risdon yaklaşımı tercih edilmektedir (Peker E, 2012). 

2.4.5.2 Lateral Faringeal Boşluk Apsesi 

Lateral faringeal boşluk apselerinin anatomisinde anteriorda m. 

konstrüktör faringeus, posteriorda karotis kılıfı ve fasya, superiorda 

kafa tabanı, inferiorda hyoid kemik, medialde retrofaringeal alan, 

lateralde m. pterygoideus lateralis bulunmaktadır (Resim 2.21). 

Parafaringeal boşluk, kafatasının tabanından hyoid kemiğe kadar 

uzanan ters piramit şeklindedir. Styloid proçesi ile iki bölmeye 

ayırmaktadır; prestiloid bölge ön tarafta uzanır ve internal maksiller 

arter, maksiller sinir ve yağ dokusunu içerir ve poststyloid bölge 

posteriorda bulunur ve karotis kılıfın nörovasküler içeriğini içerir 

(karotis arter, internal jugular ven, servikal sempatik zincir ve kranial 

sinirler IX , X, XI ve XII) (Lawrence R, 2016). 
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Resim 2.21: Lateral Faringeal Boşluk (Sobotta J, 2013). 

Etiyoloji: 

Lateral faringeal boşluk apseleri, masseterik boşluk 

enfeksiyonların yayılması ile ortaya çıkabilmektedir (Chow AW, 

1978). 

Submandibular, retrofaringeal, parotis ve mastikatör boşlukların 

hepsi parafarangeal boşluklara anatomik olarak komşuluk 

göstermektedir. Bu nedenle bu boşluklardan kaynaklanan enfeksiyon 

parafaringeal boşluğa yayılım göstermektedir (Lawrence R, 2016). 

Yaygın nedenler arasında farenjitis, tonsillitis, otitis, mastoiditis, 

parotitis ve servikal lenfadenitis de bulunmaktadır (Vieira F, 2008). 

Sichel ve ark. yapmış oldukları çalışmada styloid bölge 

enfeksiyonlarının çocuklarda daha sık ve akut servikal lenfadenite 

sekonder olarak meydana geldiğini bildirmişlerdir (Sichel J, 2006). 

Klinik: 

Parafaringeal boşluk apseleri ciddi klinik bulgularla seyretmekte 

ve potansiyel olarak yaşamı tehdit etmektedir (Chow AW, 1978). 

Prestyloid bölgenin enfeksiyonlarında genellikle klinik olarak ateş, 

titreme, boyun ağrısı, disfaji, trismus ve ipsilateral palatin tonsillerin 

anteromedial yer değiştirmesi gibi bulgular meydana gelmektedir 

(Vieira F, 2008) (Resim 2.22).  
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Resim 2.22: Lateral Faringeal Apse (Aarthi NV, 2013). 

Poststyloid bölgenin enfeksiyonlarında ise daha az ağrı, trismus 

nedeniyle klinik olarak teşhis edilmesi daha zor olabilmektedir 

(Lawrence R, 2016). Aynı zamanda meydana gelen şişlik, genellikle iç 

ve derin bölgede, palatofaringeal arkın arkasında olduğu için genellikle 

gözden kaçabilmektedir (Chow AW, 1978). Bununla birlikte potansiyel 

ciddi komplikasyonlar nedeniyle erken tanı hayati önem taşımaktadır 

(Lawrence R, 2016). 

Karotis kılıf içeriğinin tutulumu septisemi, Lemierre sendromu, 

enfektif internal juguler ven trombozu (IJVT) veya karotis arter 

anevrizması veya rüptürü, ipsilateral Horner sendromu ve n. 

glossofaringeus ile n. assesorius (kranial sinir IX ile XII) felçleri gibi 

komplikasyonlara yol açabilmektedir (Vieira F, 2008). 

Tedavi:  

Parafaringeal boşluk enfeksiyonlarının yönetimine bir apse olup 

olmadığını, yayılma derecesini ve yakınlığını ve karotis kılıf içeriğiyle 

ilişkisini belirlemek için uygun görüntüleme ile başlamalıdır (Vieira F, 

2008). Parafaringeal boşluk apselerinin komplikasyonları, özellikle 

posterior bölgede enfeksiyona dahil ise larinks ödeminden kaynaklanan 

solunum tıkanıklığı, juguler ven trombozunu içermektedir (Chow AW, 

1978).  

Laringeal ödemden kaynaklanan solunum tıkanması aniden 

ortaya çıkabileceğinden hasta yakından gözlemlenmeli ve profilaktik 

trakeostomi gerekebilmektedir (Chow AW, 1978). Cerrahi tedaviden 
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önce aspirasyon yapılmaktadır. Aspire edilen materyal kültür testi, 

antibiyotik duyarlılık testi, asit fast boyama, gram boyama ve potasyum 

hidroksit prepatları için kullanılabilmektedir (Vieira F, 2008).  

Prestyloid bölgenin enfeksiyonlarının, poststiloid servikal 

lenfadenitten ayrılması gerekmekte ve prestlyloid bölgedeki apselerin 

hızlı bir şekilde bitişik derin boyun boşluklarına yayılmasından 

kaynaklanacak komplikasyonları önlemek amacıyla derhal cerrahi 

olarak drenaj yapılmaktadır.   

Bu alanın cerrahi olarak drenajında anterior segment, intra oral 

olarak drene edilebilmektedir. Pterigomandibular rafeye paralel olarak 

vertikal insizyon yapılmaktadır. Daha sonra, superior faringeal 

konstrüktör kasın lateral yüzeyi ve medial pterigoid kasın medial 

yüzeyi boyunca künt diseksiyon yapılmaktadır. Eksternal karotid 

arterin dalı olan a. faringealis ascendens’in yaratacağı kanamadan 

kaçınmak için düz uçlu, kapalı bir hemostat kullanılmaktadır. Son 

olarak bölgeye diren yerleştirilmekte ve insizyonun alt kısmına 

sabitlenmektedir. Anterior bölgenin kompleks anatomisinden dolayı 

ekstraoral direnaj tavsiye edilmemektedir (Vieira F, 2008). 

Parafaringeal boşluk apseleri, özellikle ön bölmede lokalize olma 

eğilimindedirler. Solunum tıkanıklığı veya kanama nedeniyle erken 

cerrahi müdahale gerektirmediği sürece, enfeksiyonun drenaj 

girişiminden önce lokalize olmasını beklemek gerekmektedir (Chow 

AW, 1978). 

Arka bölge enfeksiyonunlarında ekstraoral olarak submandibular 

yaklaşım tercih edilmektedir. Anterior bölgenin drenajı yapıldıktan 

sonra, hemostat superior faringeal konstrüktör kas ve medial pterigoid 

kas arasından posterioinferiora doğru yönlendirilmektedir. Alet 

ekstraoral olarak palpe edildikten sonra, angulus mandibulaya paralel 

ve angulus mandibulanın anteriorundan sternokleidomastoid kasına 

kadar olan bölge, cilt üzerinde işaretlenmekte ve insizyon bu bölgeye 

yapılmaktadır. Posterior bölgenin alt uzantısına doğru, hemostatla 

yaratılan yol boyunca ilerleyerek, künt diseksiyon yapılmaktadır 

(Vieira F, 2008).  

Son olarak, cerrahi alan yavaşça irrige edilmekte dren 

yerleştirilmekte ve sabitlenmektedir. Bölgenin açılması esnasında 
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koagülasyon sonucu oluşmuş bir kan pıhtısı farkedilirse enfeksiyonun 

karotis kılıfını geçerek, internal jugular ven yada internal karotid arterin 

duvarını parçaladığı düşünülmektedir. Bu durumda kalp damar 

cerrahisine konsülte edilerek bir arteriogram istenmektedir (Vieira F, 

2008). 

2.4.5.3 Retrofaringeal Apse  

Retrofaringeal boşluk apsesi anatomisinde superiorda kafa tabanı, 

posteriorda alar fasya, inferiorda mediastinum, anteriorda farinksin 

posterior duvarı bulunmaktadır (Resim 2.23). 

Retrofaringeal boşluk, posterior farinks ve özofagus ve alar 

fasyayı kaplayan bukkofaringeal fasya arasında yer almakta ve bu 

nedenle farinks ve özofagusun posterior boşluğunu kaplamaktadır. 

Kafatasının tabanından mediasten içine ikinci torasik omur seviyesine 

kadar uzanmaktadır. Retrofaringeal boşluk orta hatta birleştirilir ve her 

iki tarafa uzanan iki lenf nodu zinciri içerir. Bu nedenle retrofaringeal 

apseler orta hat füzyonunun bir sonucu olarak tek taraflıdır (Lawrence 

R, 2016). 

 

Resim 2.23: Retrofaringeal Boşluk (Osborn TM, 2008) 
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Etiyoloji: 

Retrofaringeal apseler sıklıkla çocuklukta görülür çünkü 

enfeksiyonun yayılımına neden olan lenf düğümleri yaşla gerileme 

eğilimindedir. Çocuklarda en sık solunum yolu enfeksiyonlarından 

kaynaklanmaktadır. Çünkü bu lenf düğümleri burun, sinüsler ve 

farinksten drenaj almaktadır (Lawrence R, 2016).  

Retrofaringeal enfeksiyonlar ayrıca, posterior farinkse travma 

sonrası ve retrofaringeal ve tehlike alanı (danger area) 

enfeksiyonlarından ise sekonder yayılım sonucu çocuklarda ve 

yetişkinlerde görülebilmektedir (Vieira F, 2008).  

Retrofaringeal boşluk enfeksiyonu genellikle lateral faringeal 

boşluk enfeksiyonunun mediale doğru yayılmasından kaynaklanmak-

tadır (Chow AW, 1978). 

Klinik: 

Retrofaringeal enfeksiyonları olan çocuklar genellikle boyun 

ağrısı, boyun şişmesi, ateş, disfaji ve nefes darlığı veya üst solunum 

yolu uzaması semptomları ile başvurmaktadırlar (Lawrence R, 2016). 

Yetişkinlerde ise boyun ağrısı, ateş, anoreksia, burun tıkanıklığı, 

horlama, ve nefes darlığı görülmektedir (Vieira F, 2008). 

Hastalar sıklıkla retrofaringeal enfeksiyonlarda sık görülen tek 

taraflı şişliğin aksine posterior farenkste görülen orta hat şişliği ile 

başvurmaktadırlar. Komplikasyonlar, uzun süreli antibiyotik gerektiren 

osteomyelit ve spinal instabiliteyi içermektedir (Vieira F, 2008). Akut 

mediastinitis, retrofaringeal boşluğun posterior mediasten ile inferior 

olarak iletişim kurması sonucunda ortaya çıkabilmektedir (Chow AW, 

1978). 

Tedavi: 

Retrofaringeal boşluk apselerinin tedavisi lateral faringeal boşluk 

apselerinin tedavisine benzerlik göstermektedir (Chow AW, 1978). 

Akut durumda tanıyı doğrulamak ve enfeksiyonun anatomik 

komşuluğu olan derin boyun boşluklarına yayılmasını değerlendirmek 

için baş ve boyun kontrastlı bilgisayarlı tomografi kullanılabilmektedir 

(Vieira F, 2008). 
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 Retrofaringeal enfeksiyonun en korkulan komplikasyonları hava 

yolu tıkanıklığı ve apse rüptürüdür. Nadir durumlarda bu apseler aniden 

patlayabilmekte ve özellikle çocuklarda boğulmaya neden 

olabilmektedir (Chow AW, 1978). Hava yolu tıkanıklığı belirtileri olan 

hastalar muayene edilmeden, hemen ameliyathaneye götürülmeli ve 

cerrahi işlemler, hasta baş aşağı Trendelenburg pozisyonuna getirilip 

uygulanmalıdır. Bu sayede hastanın cerehat aspirasyonu önlenmiş 

olunmaktadır (Vieira F, 1978) (Resim2.24). 

 

Resim 2.24: Retrofaringeal Apse Tedavisi (Osborn TM, 2008). 

2.5 Odontojenik Enfeksiyonların Komplikasyonları: 

Odontojenik enfeksiyonların tedavisinin gecikmesi, uzun 

dönemde hayatı tehdit eden doku hasarına ve sonrasında ölümcül 

sekellere yol açabilmektedir. Ancak bu süreç nadir olsa da bazı 

hastalarda çok hızlı gelişebilmektedir (Thoeltzsch M, 2015). 

Odontojenik enfeksiyonların bu kadar hızlı ilerlemesindeki ana 

sebeplerden biri; hastalarda mevcut olan sistemik hastalıkların, 

hastaların immün direncini zayıflatması olarak görülmektedir (Bali RK, 
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2015). 

Odontojenik enfeksiyonlar sepsis, endokarditis, perikarditis, 

nekrotizan fasiitis, mediastinitis, torasik ampiyem, aspirasyon 

pnömonisi, pnömotoraks, osteomiyelit ve jugular tromboflebitis gibi 

hayatı tehdit eden birçok komplikasyona yol açabilmektedir (Bali RK, 

2015). 

2.5.1 Mediastinitis  

Mediastinitis, enfeksiyonun parafaringeal boşluk ve retrofaringeal 

boşluktan yayılması sonucunda ortaya çıkan ve hayatı tehdit eden çok 

ciddi bir klinik durumdur (Bertossi D, 2017). Mediastinitis 

hastalarında, enfeksiyon %60-70 oranında odontojenik kaynaklı olarak 

ortaya çıkmaktadır (Bali RK, 2015).  

Mandibular odontojenik enfeksiyonlar lateral faringeal veya 

retrogrofaringeal boşlukların sekonder tutulumuyla yayılım 

gösterebilmektedir. Enfeksiyonun lateral faringeal boşluğun medial 

duvarı ve karotis kılıfının medial duvarına yayılmasıyla enfeksiyon 

retrofarengeal boşluğa doğru ilerlemektedir. Enfeksiyonun posterior 

sınırı prevertebral fasya tarafından oluşturulan retrofaringeal boşluğa 

yayılmasıyla enfeksiyon, altta mediastene doğru ilerlemektedir (Vieira 

F, 2008).    

Mediastinitisin kaynağının odontojenik enfeksiyon kökenli 

olduğunu anlayabilmek için Estrera ve ark. aşağıdaki kriterleri 

belirlemişlerdir (Estrera AS, 2000):  

• Şiddetli enfeksiyonun klinik belirtilerinin varlığı, 

• Mediastinal genişleme, 

• Odontojenik enfeksiyon ile mediastinitis gelişimi arasında bir 

ilişki kurulması. 

Mediastinitis, disfaji ve dispne ile kendini göstermektedir. 

Mediastinitis, sternokleidomastoid kasının altında şişlik ve palpasyonda 

ağrı ile tespit edilebilmektedir. Enfeksiyonun mediastinuma doğru 

ilerlemesi sonucunda retrosternal ağrı, dispne ve öksürük 

gözlenebilmektedir. Toraksın üst bölgelerinde ödem ve krepitasyon 
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mevcuttur. Hastada genellikle titreme ve yüksek ateş varlığı 

bildirilmiştir (Bertossi D, 2017). 

Orofaringeal ve odontojenik enfeksiyonların komplikasyonu 

olarak görülen akut mediastinitis, daha nadir görülen bir tablodur. 

Mortalitesi yüksek bir enfeksiyondur (%47). En sık ikinci veya üçüncü 

büyük azı dişlerinin odontojenik enfeksiyonunun yayılması ile 

oluşmaktadır (Öztürk K, 2018). Yapılan bir diğer çalışmada ise 

mortalite oranı %40 olarak bulunmuştur (Vieira F, 2008).   

2.5.2 Ludwing Anjini 

Ludwing Anjini, hayatı tehdit eden hızlı ve geniş yayılım 

gösteren submental, sublingual ve submandibular boşlukların 

enfeksiyonu kaynaklı dilde ödem, şişlik ve hava yolu tıkanıklığına yol 

açan bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyonun nedeninin genellikle alt 

üçüncü büyük azı dişlerinden kaynaklanan perikoronitis olduğu 

belirtilmiştir (Ogle OE, 2017) (Resim 2.25).  

 

Resim 2.25: Ludwing Anjini (Ogle OE, 2017). 
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Ludwing Anjina’nın Semptom ve Bulguları: 

 

• Enfeksiyon alanında hızlı şişlik  

• Halsizlik 

• Ağız Kokusu 

• Ateş 

• Trismus 

• Dilin Ağız Dışına Doğru Protrüzyonu 

• Yutkunma Zorluğu 

• Boyun Ağrısı 

• Boyun Şişliği 

• Nefes Alma Zorluğu 

Klinik olarak hastalar, submandibular boşluklarda basınç ile 

çukurlaşmayan, katı, tahta benzeri bir şişlik ile başvurmaktadırlar. 

Enfeksiyonun ilerlemesi, boyun bölgesinde ödeme ve glottise 

neden olmakta ve bu durum mevcut olan hava yolu tıkanıklığını 

arttırmaktadır. Yayılımı devam eden enfeksiyon, lateral faringeal 

boşluğun tutulmasına yol açabilmektedir (Chow AW, 1978). 

Ludwig anjininin tedavisi yüksek dozlarda parenteral 

antibiyotikler, sıklıkla entübasyon veya trakeostomi gerektiren hava 

yolu açıklığının sağlanması, yumuşak doku dekompresyonu ve drenajı 

içermektedir (Chow AW, 1978) (Resim 2.26). 
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Resim 2.26: Ludwing Anjini Tedavisi (Uluibau IC, 2005). 

2.5.3 Kavernöz Sinüs Trombozu 

Orofasiyal enfeksiyonların en ciddi iki kafa içi komplikasyonu 

kavernöz sinüs trombozu ve devamında gelişen beyin apsesi 

olmaktadır. Kavernöz sinüs trombozu olan hastalarda klini olarak, ateş, 

halsizlik, bulantı, baş ağrısı, bilinç kaybı, supraorbital parestezi, 

proptozis, fotofobi, oftalmopleji ve oküler ağrı meydana gelmektedir 

(Bertossi D, 2017) (Resim 2.27).  

 

Resim 2.27: Kavernöz Sinus Trombozu (Poel NA, 2018). 
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Odontojenik enfeksiyonlar, kavernöz sinüsü anatomik olarak iki 

yolla etkileyebilmektedir.  Oftalmik vene drene olan anterior fasyal ven 

bu yollardan biridir. Diğer yolu ise pterygoid ven pleksusuna drene 

olan posterior fasiyal ven ve inferor orbital fissürden geçen inferior 

oftalmik venin terminal parçası oluşturmaktadır (Öztürk K, 2018).   

Kavernöz sinüs trombozu hayatı tehdit eden bir enfeksiyon olup 

hastane ortamında tedavi edilmesi gerekmektedir (Öztürk K, 2018). 

Kavernöz sinüs trombozunun tedavisinde infraorbital veya 

infratemporal boşlukların drenajı ve etken dişin tedavisi zorunlu bir 

prosedürdür. Kan beyin bariyerini geçebilen yüksek doz intravenöz 

antibiyotikler, bu durumda endike olmaktadır (Bertossi D, 2017).  

2.5.4 Lemierre Sendromu 

Lemierre sendromu veya IJVT, enfeksiyonun karotis boşluğuna 

yayılmasıyla oluşmaktadır (Vieira F, 2008). Lemierre sendromuna en 

sık, Fusobacterium necrophorum neden olurken; Staphylococcus, 

Klebsiella ve Streptococcus türlerini de içeren vakalar mevcuttur 

(Rohowetz LJ, 2020).  

Enfeksiyona ait patognomonik bulgular, sepsis belirtileri (ateş, 

titreme), pulmoner emboli bulguları ile birlikte mandibula açısındaki ve 

sternokleidomatoid kasındaki şişlik ve hassasiyeti içermektedir (Vieira 

F, 2008).  

Enfeksiyonun tanısında manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve 

Doppler ultrasonografi kullanılabilmektedir. Lemierre sendromlu 

hastaları tedavi etmek için multidisipliner bir yaklaşım gereklidir (Bali 

RK, 2015). 

2.5.5 Nekrotizan Servikal Fasiitis 

Nekrotizan servikal fasiitis, fasiyal düzlemler boyunca yayılan ve 

bağ dokusunun nekrozuna neden olan bir enfeksiyondur. Enfeksiyona 

yol açan patojenler, genellikle odontojenik kaynaklı ve polimikrobial 

özelliktedir. Bu mikroorganizmalar arasında S. piyogenler, Clostridium 

perfringens ve karışık aeroblar ve anaeroblar bulunmaktadır (Vieira F, 

2008). Bakteriyel enzimler ve hücre duvarı bileşenleri lokal doku 

yıkımı, enfeksiyonun yayılması ve sistemik toksisitede önemli bir rol 
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oynamaktadır (Bali RK, 2015).   

Nekrotizan fasiitisli hastalarda yüksek ateş mevcuttur ve tablo 

akut olarak seyretmektedir. Nekrozun üstündeki cilt, normal ciltle 

belirsiz bir geçiş gösterirken hassas, ödemli ve eritematöz de 

olabilmektedir.  

Nekrotizan servikal fasiitisin gelişiminde MRSA (tedaviye 

dirençli S. aureus) son zamanlarda önemli bir neden olarak kabul 

edilmiştir ve bu durumun ampirik tedavisine vankomisin eklenmesini 

gerektirebilmektedir. 

Tedavi protokolü, herhangi bir devitalize dokunun erken ve sık 

cerrahi debridmanı ile birlikte parenteral antibiyotik olarak 

belirlenmiştir. Yara açık bırakılmalı ve enfeksiyon geçene kadar 

antimikrobiyal ajanlarla pansuman yapılması gerekmektedir. 

Hiperbarik oksijen tedavisi, hemodinamik olarak stabil hastalarda ek 

bir tedavi olarak yararlı olmaktadır. Bu duruma genellikle mortalite 

riskini artıran mediastinitis ve sepsiste de gerek duyulmaktadır (Vieira 

F, 2008). Nekrotizan servikal fasiitis, tedavi edilmediğinde, toksik şok 

ve multiorgan yetmezliği gelişebilmektedir. (Bertossi D, 2017) 

2.5.6 Horner Sendromu 

Horner sendromu ve kraniyal sinir IX ile XII felci ile birlikte 

karotis boşluğunu istila eden enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır. 

Osteomiyelit, mandibula veya servikal vertebral omurları içerebilmekte 

ve vertebral subluksasyona yol açabilmektedir (Vieira F, 2008).  

2.6 Orofasiyal Enfeksiyonların Tedavisi 

Odontojenik enfeksiyonlar, geçmişten günümüze çeşitli klinik 

bulguları olan ve tedavisinin ihmal edildiği koşullarda hızlıca ilerleyip 

hayatı tehdit edebilecek sonuçlara yol açabilen polimikrobial etkenli, 

ciddi bir klinik durum olarak karşımıza çıkmaktadır (Uluibau IC, 

2005).  

Hipokrat tarafından tanımlanan odontojenik enfeksiyonların 

tedavisi, primer olarak etken dişin çekilmesini takiben ilgili bölgedeki 

enfeksiyonun tamamen temizlenmesini içermektedir. Tıbbi yeniliklerin 

artması ve modern cerrahinin gelişmesiyle birlikte primer tedaviye 
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ilave olarak antibiyotik tedavisi ortaya çıkmıştır (Vieira F, 2008). 

Ancak bu tedavi yöntemlerinin sırası ve çeşitliliği her zaman 

enfeksiyonun kaynağına, şiddetine ve hastanın immün yanıtına 

bakılarak karar verilmelidir (Ogle OE, 2017).  

Odontojenik enfeksiyonların birinci ve en önemli tedavi öğesi, 

Hipokrat’ın da tanımladığı gibi enfeksiyonun primer kaynağı olan 

dental enfeksiyonu elimine etmektir. Bu enfeksiyonu elimine etmek 

için etken dişin çekimini takiben enfekte dokuların uzaklaştırılması ya 

da etken dişteki nekrotik pulpanın uzaklaştırılıp kök kanal tedavisi 

yapılması gerekmektedir (Ogle OE, 2017).  

Lokalize akut apse tanısı olan hastalarda bakteri içeren pürülan 

eksudayı uzaklaştımak için insizyon ve drenaj yapılması 

gerekmektedir.  İnsizyon ve drenaj prosedürü ise apse kavite 

sınırlarıyla lokalize olmalı ancak mümkün olduğu ölçüde de pürülan 

eksudanın boşaltılmasını sağlayacak genişlikte olmalıdır. Pürülan 

eksudanın drenajının ardından bölge bolca irrige edilip bakteri 

popülasyonu seyreltilmeye çalışılmalıdır. Enfeksiyonun tamamının 

kronal yolla elimine edilebileceği öngörülen basit periapikal apselerde 

nekrotik pulpa dokusu kök kanalından uzaklaştırılmakta ve direnajı 

takiben kök kanal dolgusu yapılmaktadır (Ogle OE, 2017). 

Odontojenik enfeksiyonlar, hızlıca yayılım gösterebilmekte ve bu 

sebeple başlangıçta gereken tedavinin yapılması önem taşımaktadır. 

Odontojenik enfeksiyonun erken evrelerde tedavisi, hastanın 

preoperatif ve postoperatif olarak hayat standardını yükseltirken, tedavi 

sürecinde izlenebilecek konservatif yöntemlerin sonucunda morbitide 

oranının azalmasını sağlamaktadır (Ogle OE, 2017). Ancak odontojenik 

enfeksiyonun tedavisinin geciktiği durumlarda enfeksiyonun mevcut 

anatomik yollarla çevre anatomik dokulara yayılması sonucunda 

odontojenik boşluk apseleri ortaya çıkmaktadır (Uluibau IC, 2005). 

Odontojenik boşluk apselerinin tedavisi ise yüzeyel odontojenik 

enfeksiyonlara göre daha karmaşık süreçler içermektedir.  

Odontojenik enfeksiyon aşağıdaki bulguları taşıdığında bir 

maksillofasiyal cerrah tarafından tedavi edilmelidir (Ogle OE, 2017): 

• Şişlik orta yüzü tuttup göz kapaklarının kapanmasına neden 

oluyorsa, 
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• Submandibular ve submental boşluk enfeksiyonlarında şişlik 

mandibula alt kenarını geçiyorsa, 

• Ağız tabanında geniş şişlik mevcutsa, 

• İnterinsizal mesafe 20 mm den azsa, 

• Yutkunma ve soluk almada zorluk, 

• Boyunda şişlik ve ödem, 

• Baş ağrısı veya ensede şişlik, 

• 38.9 C den fazla ateş, 

• Generalize halsizlik 

Hastaların herhangi bir derecede hava yolu tıkanıklığı varsa 

sistemik durumları elverişsizse (ateş, nabız, halsizlik), submandibular 

veya submental bölgede veya ağız tabanında belirgin şişlik mevcutsa, 

şiddetli trismus varsa veya sıvı ya da oral yoldan ilaç alamıyorsa, bu 

hastalar intravenöz (IV) yoldan antibiyotik verilmesi için hastaneye 

yatırılmalı ve ardından apse insizyonu ve drenajı ile etken dişlerin 

çekilmesi gerekmektedir (Ogle OE, 2017). 

Odontojenik enfeksiyonlar hava yolu açıklığını tehdit etmekte ve 

bu sebeple uzun süreli nasal entübasyonu veya trakeostomi de 

gerekebilmektedir (Ogle OE, 2017). Özellikle, odontojenik 

enfeksiyonların çiğneme kaslarını etkilemesi sonucunda ortaya çıkan 

trismus varlığında hastalarda yutkunma ve nefes almada güçlük ortaya 

çıkmaktadır (Uluibau IC, 2005). 

Hava yolu açıklığını tehdit eden bir durum belirtildiği takdirde 

havayolu açıklığının derhal entübasyon ile değerlendirilmesi 

gerekmektedir (Uluibau IC, 2005). Hava yolunun tıkanması, derin 

boyun enfeksiyonlarında karşılaşılan en önemli ve hayatı tehdit eden 

komplikasyondur. Uygun tedavi prosedürleriyle hava yolu açıklığının 

korunması öncelikli hedeftir (Osborn TM, 2008). Hava yolu açıklığı 

değerlendirilip güvenli bir hale getirilmeden hastaya diğer prosedürlere 

başlanmamalıdır (Uluibau IC, 2005) (Şekil 2.3).   

Hava yolu açıklığının güvenilir bi seviyeye getirilmesi için 3 
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yaklaşım mevcuttur: klinik gözlem, endotrekeal entübasyon, 

trekaostomi. Her yöntemin kendine göre avantaj ve dezavantajları 

mevcuttur. Klinik gözlem, diğer yöntemlere göre daha konservatif bir 

yöntem olmasına karşı enfeksiyonun ilerlemesi, ödemin yayılması, aşırı 

sedasyon sonucunda hava yolu açıklığının kaybı meydana 

gelebilmektedir (Osborn TM, 2008).  

Endotrekeal entübasyon, hava yolu kontrolünü hızlıca sağlamakla 

beraber cerrahi olmayan bir yöntemdir. Ancak uygulama sırasında üst 

solunum yolunun entübasyonunun atlanması gibi meydana gelen 

hatalar ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir.  

Trakeostomi yöntemi ise kritik bir durum söz konusu olduğunda 

hızlıca müdahaleye imkan verebildiği için hava yolu güvenliğini en 

fazla koruyabilen yöntem olup iç kanama, pnömotoraks gibi durumlar 

söz konusu olduğunda tercih edilmektedir. Ancak trakeostominin en 

önemli dezavantajı skar dokusu oluşturmasıdır (Osborn TM, 2008). 

Hava yolu açıklığının sağlanmasında endotrekeal entübasyon genellikle 

başarılı sonuçlar vermektedir (Lawrence R, 2016).  

Hava yolu açıklığını tehdit eden bir durum söz konusu olduğu 

durumda hangi yöntemin kullanılması gerektiğine avantaj ve 

dezavatajlar göz önünde tutularak hasta bazında değerlendirme yapılıp 

karar verilmesi gerekmektedir (Osborn TM, 2008). Hava yolu açıklığı 

kontrol altına alınan hastalarda operasyon sonrasında 48 saat gözlem 

yapılması gerekmektedir (Lawrence R, 2016). 
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Şekil 2.3: Havayolu Yönetimi (Lawrence R, 2016). 

İmmün mekanizmaları zayıf olan hastalarda enfektif bir soruna 

normal cevap verme yetenekleri bozulmaktadır. Altında yatan tıbbi 

durumlar diş enfeksiyonunun hızla ilerlemesini sağlayabilir, 

mikrobiyolojiyi etkileyebilir, invaziv fungal enfeksiyon riskini 

artırabilir ve antimikrobiyal tedaviyi daha karmaşık hale 

getirebilmektedir. Enfeksiyona yatkınlığı arttıran ve herhangi bir 
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mevcut enfeksiyonu daha da şiddetli hale getirebilen diyabet, diş 

hekimlerinin en sık karşılaştığı immün yetmezlik durumu olarak 

görülmektedir (Ogle OE, 2017). (1980 ve 2015 yılları arasında dünya 

çapında tip 2 diyabet oranı dört katına çıkığı görülmektedir.)  

Kontol altındaki diyabetli hastalarda bile orta veya şiddetli 

odontojenik enfeksiyonlar, glisemik kontrolü olumsuz yönde 

etkileyebilmekte ve nötrofil fonksiyonunun azalması ile hiperglisemik 

bir ortamı tetikleyebilmektedir. Sonuç olarak diyabetin yarattığı 

metabolik düzensizlikler enfeksiyonu etkinleştirebilmekte ve 

hızlandırabilmektedir. Bu nedenle hiperglisemiyi enfeksiyonla eş 

zamanlı olarak agresif bir şekilde tedavi etmek gerekmektedir. 

Diyabetli hastalar, fagositik hücrelerin kemostasisini sınırlayan ve 

antibiyotiklerin enfeksiyon bölgesine yeterli dozlarda ulaşmasını 

zorlaştıran, zayıf doku perfüzyonu ile mikrovasküler ve makrovasküler 

hastalığa sahip olma eğilimindedir (Ogle OE, 2017). 

Konakçı bağışıklık sistemi tehlikeye girdiğinde altta yatan 

hastalık klinik tabloyu değiştirebilmektedir. Ateşin dikkatle izlenmesi 

gereklidir, çünkü bu hastalar bakteriyemiye daha yatkındır ve bu da 

hızla septisemiye yol açabilmektedir. İç hastalıkları uzmanı, hematolog, 

endokrinolog, onkolog ve bulaşıcı hastalık uzmanıyla görüşmek 

gerekebilir. Cerrahi veya endodontik müdahalelere ek olarak, immün 

sistemi baskılanmış hastaların tedavisinde antibiyotikler her zaman 

dikkate alınmalıdır. Bazen, oral floraya yönelik IV antibiyotikler 

gerekebilmektedir (Ogle OE, 2017). 

İmmunsupresyona sebep olan bazı medikal durumlar: 

• AIDS/HIV+ 

• Diabet 

• Steroid tedavisi 

• Kemoterapi 

• Yaşlılık 

• Aspleni 
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• Orak hücreli anemi 

• Hipogamaglobülinemi 

• Hepatit 

• Malignensi 

• Multiple skleroz 

• Malnutrisyon 

• Ülseratif kolit 

• Crohn Hastalığı 

• Aşırı alkol kullanımı 

• Emosyonel stres 

• Otoimmn hastalıklar 

2.6.1 Odontojenik Enfeksiyonların Tarihçesi 

Odontojenik enfeksiyonlar, geçmişten günümüze kadar olan 

süreçte hastaların hayat kalitelerini azaltan, ilerlemesi halinde hayatı 

tehdit edebilecek duruma gelebilen ciddi bir hastalık grubudur. Şiddetli 

odontojenik enfeksiyonların prensibi yıllar boyunca çok farklılık 

göstermemekle birlikte enfeksiyonların mikrobiyolojisinin 

tanımlanmaya başlanmasıyla birlikte tedavi yöntemlerinin yanına 

antibakteriyel tedavi uygulanmaya başlanmıştır .  

Odontojenik enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı odontojenik 

enfeksiyonlardan kaynaklı ölüm oranını %10-40 oranında azalttığı 

görülmektedir. Penisilinin ortaya çıkışı ve ardından bir dizi antibiyotik 

içeriğindeki gelişmeler sayesinde odontojenik enfeksiyonların ve 

bununla birlikte birçok diğer enfeksiyonların yönetimi çok daha kolay 

hale gelmektedir (Uluibau IC, 2005). 

2.6.2 Klinik Değerlendirme  

Odontojenik enfeksiyonun tedavisinin efektif bir şekilde 
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yapılabilmesi için enfeksiyonun şiddetinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Odontojenik enfeksiyonun şiddetinin belirlenmesi için hastanın 

anamnezi, enfeksiyonun başlama zamanı, enfeksiyon sürecinde 

meydana gelen semptomlardaki değişiklikler, klinik muayene, vital 

bulgular, enfeksiyonun ilerleme hızı ve oranı, enfeksiyonun anatomik 

yapılara yakınlığı detaylıca incelenmesi gerekmektedir. 

Odontojenik enfeksiyon şikayetiyle kliniğe başvuran hastalarda 

detaylı bir anamnez ve fiziki muayene incelemesi, enfeksiyonun 

varlığını, kaynağını ve herhangi bir komplikasyonunu tanımlamak için 

hayati öneme sahip olmaktadır (Lawrence R, 2016). Odontojenik 

enfeksiyonların tedavisi süreci hastanın sistemik anamnezine göre 

değişiklik gösterebilmektedir. Odontojenik enfeksiyonu olan hastalarda 

mevcut olabilecek diabetes mellitus, kronik hepatit, üremi, HIV/AIDS 

gibi hastlıklar varlığında ileri tetkik ve moniterizasyon yapılması 

gerekmektedir çünkü mevcut olan bu hastalıklar, odontojenik 

enfeksiyonun şiddetini arttırabilmekte daha şiddetli enfeksiyonların 

oluşumuna neden olabilmektedir (Osborn TM, 2008). 

Odontojenik enfeksiyonların yayılmasındaki asıl etken, sistemik 

hastalıklar nedeniyle hastanın konak direncinin bozulmasıdır (Bali RK, 

2015). Özellikle diabetes mellitusu olan hastalarda odontojenik 

enfeksiyonun efektif bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için kan 

şekerinin 200 mg/Dl sınırının altında olması gerekmektedir (Osborn 

TM, 2008). Kurien ve ark. yetişkin hastalarda yaptıkları çalışma 

sonucunda Ludwing Anjini olan hastaların %39’unda predispozan 

sistemik hastalıkların varlığının tanımlanabileceğini bildirmişlerdir 

(Kurien M, 1997).  

Odontojenik enfeksiyonların başlangıç sürelerinin bilinmesi, 

enfeksiyona karşı uygulacak uygun tedavi yönteminin belirlenmesinde 

ve bu tedavilere karşı alınacak yanıtların öngörülmesi aşamasında çok 

değerlidir. Enfeksiyonun başlangıç süresini tespit etmek için detaylı 

anamnez alınmalıdır ancak bazı durumlarda dikkatli bir klinik inceleme 

başlangıç süresinin tespitinde yarar sağlamaktadır.  

Odontojenik enfeksiyonların çoğu, hastalarda çeşitli semptomlar 

gösterebilmektedir (Vieira F, 2008) (Tablo 2.8). Bridgeman ve ark. 

yaptıkları çalışmada odontojenik enfeksiyon nedeniyle kliniğe başvuran 

hastaların ciddi semptomlar başlamadan önce ilk semptomlarının ağrı 
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olduğunu ve enfeksiyonun ilerleyen evrelerinde şişlik, trismus, 

yutkunmada zorluk gibi bulguların ortaya çıktığını saptamışlardır 

(Bridgeman A, 1995).    

Odontojenik enfeksiyonların, klinik ve radyografik olarak 

dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi enfeksiyonun teşhisi için önem 

arz etmektedir. Odontojenik enfeksiyonlarda klinik muayene, 

enfeksiyonun inspeksiyonu ve palpasyonu esasına dayanmaktadır. 

İnspeksiyon sırasında yüz ve boyun bölgelerindeki şişmeye bağlı 

kızarıklık ve asimetri incelemesi, hasta lokalize veya yaygın şişlik ve 

doku rengi değişiklikleri açısından intraoral olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Palpasyon sırasında ise enfeksiyon mevcutsa bölgede 

genellikle ağrılı bir tepki ortaya çıkarmakta ve submandibular ve 

sublingual lenf düğümlerinde hassasiyet mevcut olabilmektedir 

(Greenstein G, 2015). 

Tablo 2.8: Odontojenik Enfeksiyonlarda Meydana Gelen Semptomların Çenelere 

Göre Dağılımı (Moghimi M, 2013). 

 

2.6.3 Radyolojik Değerlendirme 

Odontojenik enfeksiyonlar, orofasiyal bölgede sıklıkla ortaya 

çıkmakta ve ciddi klinik problemlere yol açmaktadır (Mardini S, 2008). 

Çoğu zaman acil durumlar da yaratabilen odontojenik enfeksiyonlar, 

enfeksiyonun kontrol altında tutulması, karmaşık mikrobiyolojik yapısı 
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ve hayatı tehdit eden durumlar içermesi nedeni ile en önemli vaka 

grubunu oluşturmaktadır (Kurnaz S, 2017). Bununla birlikte baş ve 

boynun karmaşık anatomik yapısı nedeniyle fasiyal boşluk 

enfeksiyonlarının klinik muayenelerle belirlenmesi genellikle zordur 

(Bassiony M, 2009).  

Odontojenik enfeksiyonları kontrol altına alabilmek için de 

dikkatli ve kapsamlı bir şekilde yapılacak klinik ve radyolojik bir 

değerlendirme gerekmektedir. Değerlendirmede yapılacak bir hata 

enfeksiyonun yanlış ve/veya gecikmiş tedavisine neden olabilmekte ve 

devamında da ciddi komplikasyonlar gelişebilmektedir (Kurnaz S, 

2017). 

Odontojenik enfeksiyonlarda yapılacak olan radyolojik inceleme 

çeşitli görüntüleme sistemleriyle yapılabilmektedir. Ancak kullanılan 

çoğu görüntüleme sisteminden beklenilen yarar odontojenik 

enfeksiyonun kaynağının belirlenmesi, enfeksiyonun yayılım yolu ve 

olağan komplikasyonların teşhisi konusunda klinik değerlendirmeye 

yardımcı olmalarıdır.  

Diagnostik görüntüleme sistemlerinin görevi enfeksiyonun 

lokalizasyonunu tanımlamak ve olası yayılım yollarını tespit etmektir. 

Yapılan diagnostik inceleme sonucu, enfeksiyon sürecinin tipi, 

enfeksiyonun süresi ve aynı zamanda enfeksiyona karşı oluşan konak 

cevabına göre değişiklik gösterebilmektedir. Yine aynı zamanda 

enfeksiyona bağlı olarak da kullanılan görüntüleme sisteminin tipi ve 

sayısı da değişmektedir (Kurnaz S, 2017) (Tablo 2.10).  

Odontojenik enfeksiyonlar dental çürükten şiddetli boşluk 

enfeksiyonlarına kadar değişik şiddette görülebilmektedir. Dental 

görüntüleme, enfeksiyonun kökeninin teşhisine ve belirlenmesine 

yardımcı olmak için çok çeşitli görüntüleme yöntemlerini 

kapsamaktadır (Kurnaz S, 2017). Daha geniş ve hayati tehdit eden 

enfeksiyonlarda daha kapsamlı radyolojik görüntüleme sistemleri 

gerekirken, çürük veya pulpa hastalıkları gibi daha lokalize alanları 

kapsayan enfeksiyonlarda primer diagnostik görüntüleme sistemi 

yeterli olmaktadır.  
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2.6.3.1 Konvansiyonel Yöntemler 

 Panoramik radyografi, odontojenik enfeksiyonların görüntülen-

mesinde primer görüntüleme yöntemidir. Panoramik veya periapikal 

radyografi periapikal apsenin varlığını veya perikoronit durumunda 

etkilenen üçüncü büyük azı dişi ortaya çıkarabilmektedir. Bilgisayarlı 

Tomografi (BT) ise derin boşluk enfeksiyonlarının görüntülenmesinde 

yararlıdır. Manyetik Rezonans bilgisayarlı tomografi gibi baş boyun 

bölgesindeki derin boşluk enfeksiyonlarının lokalizasyonunun 

teşhisinde kullanılmaktadır (Ogle OE, 2017).  

Çürük nedeniyle oluşan odontojenik enfeksiyonlarda kullanılan 

görüntüleme sistemi enfeksiyonun büyüklüğüne göre farklılık 

gösterebilmektedir ancak geniş bir diagnostik inceleme alanı sunan ve 

aynı zamanda radyasyon dozu göreceli olarak düşük olan panoramik 

röntgenler, diş çürükleri için ilk diagnostik tanı yöntemini 

oluşturmaktadır. Mine dentin sınırını aşmayan başlangıç çürüklerinde 

ise panoramik radyografiyi takiben periapikal ve bitewing radyografi 

yöntemlerini kullanmak daha başarılı sonuçlar vermektedir (Mardini S, 

2008).  

Periapikal ve bitewing röntgelerin radyografi rezolüsyonu çürük 

gelişiminin detaylı analizine aynı zamanda diş etrafındaki kemiğin 

analizine panoramik radyografi yöntemlerinden daha çok izin 

vermektedir. Ancak pulpaya ulaşan geniş kaviteli çürük lezyonlarında 

kök ucu dahil daha geniş bir bölgeyi tarayabilme özelliğinden dolayı 

panoramik radyografiler kullanılmaktadır.  

İki boyutlu radyografilerin periapikal lezyonun sınırlarını 

belirlemede bazı limitasyonları olduğu için geniş kaviteli çürük 

lezyonlarında ya da geniş periapikal lezyonlu dişlerde de sadece 

panoramik radyografi kullanmak yeterli değildir. Bu limitasyonlardan 

en önemlisi, çalışmaların da gösterdiği gibi kemiğin kortikal tabakası 

rezorbe olmayan periapikal lezyonların teşhisinin konulamaması, 

periapikal lezyonun hacminin ve genişliğinin tam olarak 

belirlenememesidir. Bu durumda panoramik radyografiler teşhisi ve 

tedaviyi geciktireceklerdir. 3 boyutlu radyografiler (KIBT/BT) 

periapikal değişiklikler konusunda yararlıdırlar.  

2 boyutlu radyografilerin yetersiz kaldığı durumlarda 3 boyutlu 

radyografiler tercih edilmelidir. 3 boyutlu radyografiler endodontide 
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kemikteki büyük lezyonlarda kullanılabildiği gibi kanal kök 

morfolojilerini tanımlama, kök rezorbsiyonları, kök kırıkları gibi 

vakalarda 2 boyutlu radyografilere göre oldukça yararlıdırlar (Mardini 

S, 2008). Ancak tüm bu üstün özelliklerine rağmen düşük doz 

avantajından dolayı 2 boyutlu görüntüleme sistemleri tanı için hala 

birinci seçenektir. 

2.6.3.2 Bilgisayarlı Tomografi ve Konik Işınlı Bilgisayarlı 

Tomografi (BT/KIBT) 

Bilgisayarlı tomografi ve konik ışınlı tomografi diş hekimliğinde 

birçok alanda kullanılabilmektedir. Odontojenik enfeksiyonların 

komplikasyonlarında da doğru endikasyonlarda BT veya KIBT 

kullanımı, erken teşhis ve tedavi için önem arz etmektedir. 

Osteomiyelit, odontojenik enfeksiyonların en sık karşılaşılan 

komplikasyonlarından biridir. Osteomiyelitin başlıca pantognamotik 

bulgusu ise nekrotik kemik ile çevrelenmiş olan kemik sekestrlarıdır .  

Osteomiyelit bulgularında ilk inceleme için 2 boyutlu 

radyografiler tercih edilebilmektedir ancak KIBT VE BT uygun tanı ve 

kemikte meydana gelen değişimlerin incelenmesinde daha uygun 

sistemlerdir. Manyetik resonans (MR) ise osteomiyelitin erken 

tespitinde ve enfeksiyonun derecesini değerlendirmekte 

kullanılabilecek yararlı bir görüntüleme sistemidir . 

Odontojenik enfeksiyonun erken teşhis ve tedavisi yapılamadığı 

durumlarda yakın ve uzak bölgelerdeki boşluklara yayılımı kaçınılmaz 

olmaktadır. Boşluk enfeksiyonlarında da ilk görüntüleme sistemi olarak 

yine panoramik ve periapikal radyografiler gibi 2 boyutlu görüntüleme 

sistemleri tercih edilmesi odontojenik enfeksiyonun kaynağının 

belirlenmesinde önemlidir .  

Odontojenik boşluk enfeksiyonlarının kapsamlı görüntülenmesi 

ise yumuşak doku pencereli konvansiyonel BT veya ilgili yumuşak 

dokuları iyice değerlendirmek için MR görüntüleme ile elde 

edilebilmektedir. Kontrastlı BT ise enfeksiyonların lokalizayonunu ve 

enfeksiyonun nörovasküler yapılarla ilişkisini gösterebilmektedir 

(Mardini S, 2008). 
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İleri görüntüleme yöntemlerinin her boşluk enfeksiyonunda 

gerekli olmasa da bazı boşluk enfeksiyonlarında kullanılması 

kaçınılmazdır. Klinik olarak tanısı konulabilen boşluk 

enfeksiyonlarında (örnek olarak submandibular boşluk enfeksiyonu) 

MR veya BT kullanımına gerek duyulmamaktadır. Ancak masseterik 

boşluk enfeksiyonları gibi derin transvers ve geniş vertikal yerleşimi 

olan enfeksiyonlar için radyografik görüntüleme tespitte önemli bir rol 

oynamaktadır (Schuknecht B, 2008). Ogura ve ark. yaşlı hastalarla 

yaptıkları çalışmada multi dedektör BT ile odontojenik enfeksiyonların 

yayılma yaygınlıklarını ve karakteristiklerini göstermişlerdir (Ogura I, 

2017) (Resim 2.28). 

 

Resim 2.28: 68 Yaşında Odontojenik Enfeksiyonu Olan Erkek Hastaya Ait BT. 

Odontojenik Enfeksiyonun Bukkal Boşluğa Yayılımını Gösteren Aksiyal Kesitteki 

BT Görüntüsü (A). Odontojenik Enfeksiyonun Mastikatör Boşluğa Yayılımını 

Gösteren Aksiyal Kesitteki BT Görüntüsü (B). Odontojenik Enfeksiyonun 

Submandibular Boşluğa Yayılımını Gösteren Koronal Kesitteki BT Görüntüsü (C). 

Mandibular İkinci Büyük Azı Dişinden Kaynaklanan Periapikal Lezyonun Koranal 

Kesitteki BT Görüntüsü (D) (Ogura I, 2017). 
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Christensen ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada 

odontojenik enfeksiyonlarda BT kullanımının gerekli olduğu durumları 

belirlemişlerdir. Bu amaçla oluşturmuş oldukları CART analizi 

sonucunda odontojenik enfeksiyona eşlik eden bazı klinik durumların 

olması halinde BT kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu tespit 

etmişlerdir. Bu klinik durumlar ise odontojenik enfeksiyonun 

mandibula tabanına kadar yayılması ve maksimum insizal açıklığın 25 

mm’den daha az olmasıdır. Bu iki klinik durumun mevcudiyetinde 

%96.9 oranında BT kullanılması gerekmektedir (Şekil 2.4) 

(Christensen BJ, 2019). 

 

Şekil 2.4: Odontojenik Enfeksiyonlarda BT Kullanım Endikasyonları (Christensen 

BJ, 2019). 

2.6.3.3 Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) 

Her ne kadar Odontojenik Enfeksiyonların görüntülenmesinde 

BT kullanımının çok fazla yararları olsa da radyoloji görüntülenmede 

MR kullanımının BT kullanımına göre üstün olduğu durumlar da 

mevcuttur. Schuknecht ve ark. yaptıkları çalışmada 30 hastanın 

10’unda MR görüntülemenin BT görüntülemeye göre üstünlüğü (MR> 

BT) bulunmaktadır. Bu üstünlük 6 enfeksiyonun daha iyi 

tanımlanabilmesini sağlarken 4 enfeksiyonda hücresel infiltrasyonun 

daha iyi incelenebilmesini sağlamaktadır. Mevcut olan 10 enfeksiyonun 
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7’si çiğneme alanı ile ilişkili olduğu bulunmuştur (%70). MR 

tarafından incelenen hastalarda lokalizasyonu doğru belirlenen 

enfeksiyon sayısı BT’de 18’e MR’da 23’e çıkış olduğu belirlenmiştir. 

Hücresel infiltrasyondan etkilenen bölge sayısı ise 12’den 10’a çıktığı 

gözlemlenmiştir (Schuknecht B, 2008) (Resim 2.29). Mastikatör boşluk 

enfeksiyonlarının tanımlanmasında MR’dan özellikle 

yararlanılabileceğini gözlemlemişlerdir. Aynı zamanda, odontojenik 

enfeksiyonların görüntülenmesinde MR kullanımı ayırıcı tanıların 

daraltılmasında da yarar sağlamaktadır (Bassiony M, 2009).  

 

Resim 2.29: 56 Yaşında, Sağ Yanağında 3 Haftadır Artan Şişlik Şikayetiyle Kliniğe 

Başvuran Erkek Hastanın MR Ve BT Görüntüsü. Lateral Pterygoid Kasa Doğru 

Genişleyen Submasseterik Boşluk Apsesinin Koronal Kesitte Ve T2 Ağırlığındaki 

MR Görüntüsü (A). T1 Ağırlığındaki MR Görüntüsü (B) Ve Koronal Kesitteki 

Kontrastlı BT Görüntüsü (C). Mandibulada Yapılan Semilunar İnsizyonla (Ok) 

Lateral Pterygoid Kasına Doğru Genişleyen Püyün Ortaya Çıkarılması (D) 

(Schuknecht B, 2008). 

Sonuç olarak odontojenik boşluk enfeksiyonlarında MR 

kullanımı altın standart olarak kabul edilmektedir ve maksillofasiyal 

enfeksiyonların yayılması üzerine olan birçok çalışmaya önemli ölçüde 

katkıda bulunmuştur. Ne yazık ki birçok diş kliniğinin bu görüntüleme 

tesisine erişimi yoktur (Bassiony M, 2009).  

MR’ın BT kullanımına göre çeşitli üstünlükleri olsa da 

odontojenik enfeksiyonlarda klinik muayeneye sınırlı uyum gösteren 

hastalarda ve şiddetli trismusu olan hastalarda da BT kullanımı MR 

kullanımının yerine birincil görüntüleme yöntemi olarak 

kullanılmaktadır. BT, selüliti apseden ayırmak, çoklu boşluk 

tutulumunu tanımak ve enfeksiyonun kaynağını veya osteomiyelit 
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varlığını göstermek için yeterince yeterli kabul edilmiştir.  

BT’nin MR’a göre üstünlüklerinden biri uyumsuz ve şiddetli 

trismusu olan hastalarda kullanılabilmesinin yanında aynı zamanda 

operasyon öncesinde BT’nin hazır bulunabilmesi ve MR’a göre daha 

kısa inceleme süresinin olmasıdır (Schuknecht B, 2008). MR'ın en 

büyük dezavantajı, görüntü elde etmek için nispeten uzun süreler 

harcanmasıdır (Bassiony M, 2009). BT’nin bu avatajı, hızlı bir şekilde 

drenajın yapılması gereken hastalarda BT kullanımını MR kullanımına 

göre öncelikli hale getirmektedir (Schuknecht B, 2008). Sonuç olarak, 

MR’da görüntüler hasta hareketinden olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca, 

yüksek statik manyetik alan kalp pili veya nörostimülatör ünitesi olan 

kişiler için de tehlike oluşturabilmektedir (Bassiony M, 2009).  

2.6.3.4 Ultrasonografi (USG) 

Ultrasonografi (USG), baş ve boyun bölgesindeki lenf 

düğümlerini, tükürük bezlerini, vasküler yapıları ve enflamatuvar 

kitleleri tasvir etmek için kullanılan ucuz, noninvaziv, duyarlı ve 

kolayca temin edilebilen bir araçtır. Bununla birlikte, USG'nin fasiyal 

boşluk enfeksiyonlarını, özellikle derin fasiyal boşluk enfeksiyonlarını, 

tespit etmekte MR ile aynı özelliklere sahip olup olmadığı 

bilinmemektedir.  

Bassiony ve ark. yapmış oldukları çalışmada ultrasonografi, 

MR’ın 42 fasiyal boşluk enfeksiyonuna (%100) karşı 32 fasiyal alanı 

(%76) başarıyla tanımladığını saptamışlardır. Hem USG hem de MR 

bukkal, fossa kanina, infraorbital, submandibular, submental ve 

submasseterik boşluklar dahil olmak üzere yüzeyel fasiyal boşluk 

enfeksiyonlarının saptanmasında benzer sonuçlar göstermiştir. MR, 

enfeksiyonun, parafaringeal, retrofaringeal, masticator ve sublingual 

boşlukları içeren derin yerleşimli fasiyal boşluklara yayılmasının 

saptanmasında üstünlük göstermiştir. USG'nin enfeksiyon aşamalarını 

tespit etmede yararlı olduğu da bulunmuştur: ödem değişiklikleri, 

selülit, preapse ve tam apse oluşumu. USG bulgularına göre, 6 ödem 

değişikliği, 15 selülit, 4 preapse formasyonu (geç selülit aşaması ve 

apse oluşumunun başlangıcı) ve tam olarak oluşmuş 7 apse 

formasyonunu tespit edebildiği gösterilmiştir. Yaptıkları çalışmada 

USG'nin güvenilir olduğunu ve bukkal, fossa kanina, infraorbital, 

submandibular, submental ve submasseterik boşlukların saptanmasında 
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MR'nin yerini alma potansiyeline sahip olduğunu göstermişlerdir 

(Tablo 2.9) (Resim 2.30) (Bassiony M, 2009). 

 

Resim 2.30: A, Normal Ve Enfekte Olan Bukkal Boşlukların Sonogram Görüntüsü. 

B, Bukkal Boşluk Tutulumunu Gösteren Aksiyal Kesitteki T2 Ağırlık MR Görüntüsü 

(Bassiony M, 2009). 

Her ne kadar USG, derin fasiyal boşlukların ve parafaringeal 

boşluklar gibi daha derin fasiyal alanlarda enfeksiyonları tespit etmek 

için güvenilir veriler sağlamasa da Doppler akışlı USG, sıvı dolu bir 

boşluğun kolayca tanımlanmasına izin verdiği belirtilmiştir ve aynı 

zamanda apse boşluğunu yüksek ve düşük akışlı kan damarlarından 

ayrımını sağlayabilmektedir. 

Bassiony ve ark. yapmış oldukları çalışmanın sonuçlarına 

dayanarak USG odontojenik enfeksiyonları aşamalı hale getirebildiği 

ve apseleri selülitten ayırt edebildiği söylenebilmektedir. Bu nedenle 

USG baş ve boyun boşluk enfeksiyonlarının tedavisinde önemli bir rol 

oynayabilmektedir. Bu araştırmaya göre USG, yatan hastalar için 

tekrarlı takip muayeneleri gerektiğinde çok yararlı olabilmektedir.  

Ek olarak, tekrar tekrar kullanımından rapor edilen bir zararı 

belirtilmemiştir. USG yönteminin hızlı, yaygın olarak kullanılabilir, 

ucuz ve nispeten ağrısız olması, hastalar için risk oluşturmadan 

gerektiği kadar tekrar edilebilir olması en önemli avatajlarını 

oluşturmaktadır. USG hastalara radyasyona maruz kalmadığından 

genellikle baş ve boyun boşluklarında apselerin kılavuzlu iğne 

aspirasyonu için kullanılabilmektedir. 

Bu nedenle USG, ağız ve çene ve baş ve boyun cerrahları için 

değerli bir yardımcı tanı yöntemi olmaktadır. Aşağıdaki durumlar 
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mevcutsa:  

• MRG mevcut olmaması, 

• MRG sonuçlarının oral kavitede sabit metalik restorasyona 

bağlı artefarkt oluşturması soucunda kesin olmaması, 

• Hastalar klostrofobi mevcut olması,  

• Görüntü elde etme sırasında aşırı hareketi olan ve genel 

anesteziye ihtiyaç duyan genç hastalarda USG alternatif olarak 

kullanılabilmektedir (Bassiony M, 2009). 

USG'nin temel kısıtlılıkları, parafaringeal, retrofaringeal, 

mastikatör ve sublingual boşluk tutulumları gibi derin fasiyal boşlukları 

içeren enfeksiyonları doğru bir şekilde tespit edememektedir. Bunun 

olası nedeni ise mandibula gövdesinin ve ramusunun ultrason 

sinyallerinin iletimini engellemiş olmasıdır. Bu nedenle MR, mevcut 

USG cihazı ve odontojenik kaynaklı fasiyal boşluk enfeksiyonlarının 

değerlendirilmesinde USG ile tamamen değiştirilememektedir. 

MRG'nin USG'ye göre ana avantajları ise lezyonların çevre 

yapılardan kolayca ayırt edilmesine ve hastayı hareket ettirmek zorunda 

kalmadan tüm anatomik düzlemlerin izlenmesine izin veren mükemmel 

doku kontrası elde edebilmesidir (Bassiony M, 2009).  

Mevcut sonuçlara dayanarak, USG yüzeyel boşluk 

enfeksiyonlarının tanısında ve enfeksiyonun evrelerinin 

gösterilmesinde oldukça yararlıdır. Bununla birlikte MR parafaringeal 

ve masseterik boşluk enfeksiyonları gibi derin fasiyal boşluk 

tutulumlarının değerlendirilmesinde USG’den daha üstün olduğu 

belirtilmektedir. Daha derin fasiyal boşlukları incelemek ve yayılan 

odontojenik enfeksiyonların saptanmasında USG özgüllüğünü elde 

etmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır (Bassiony M, 2009).  
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Tablo 2.9: Odontojenik Enfeksiyonlarda MRG Ve USG Kullanımı (Bassiony M, 

2009). 

 

 

Tablo 2.10: Odontojenik Enfeksiyonlarda Kullanılan Görüntüleme Sistemleri 

(Mardini S, 2008). 

 

2.6.4 Odontojenik Enfeksiyonlarda Antibiyotik Kullanımı  

 Odontojenik enfeksiyonların tedavisindeki esas nokta, 

enfeksiyonun etkin bir şekilde elimine edilmesini sağlamaktır. 

Enfeksiyonun eliminasyonu, enfekte dişin uygun tedavisi ve püy 
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drenajını içermektedir (Uluibau IC, 2005). Mayor ve ark. yaptıkları 

çalışmada uygun medikal tedavi eşliğinde cerrahi tedavi, daha efektif 

bir şekilde yapılabildiğini belirtmektedirler (Moghimi M, 2013). Uygun 

antibakteriyel ajanın seçilmesi sayesinde, mevcut enfeksiyonun 

eredikasyonu hızlanmakta ve antibiyotik rezistansının gelişmesi 

önlenmektedir (Levi ME, 2011).  

Uygun antibiyotik tedavinin belirlenebilmesi için odontojenik 

enfeksiyonlarda mevcut olan mikroorganizma topluluğunun bilinmesi 

gerekmektedir (Levi ME, 2011). Oral kavitedeki birçok 

mikroorganizma türüyle ilişklendirilen odontojenik boşluk 

enfeksiyonları, aerobik ve anaerobik mikroorganizmaları içeren 

polimikrobiyal enfeksiyonlardır (Shakya N, 2018).  

Oral kavite florasının yapısı tütün kullanımı, hamilelik, diyet, 

beslenme, yaş, oral hijten alışkanlıkları, diş çürükleri, periodontal 

hastalıklar, antibiyotik kullanımı gibi bireysel faktörlerle değişiklik 

gösterebilmektedir. Meydana gelen süpüratif odontojenik enfeksiyonlar 

sonucunda da oral flora değişmekte ve bazı patojen mikroorganizmalar 

baskın hale gelebilmektedir. Odontojenik enfeksiyonlarda sıklıkla 

baskın olan mikroorganizmaları, Streptokok, Peptostreptokok, 

Aktinomiçes, Bakterioides ve bazı Fusobakterium türleri 

oluşturmaktadır. Odontojenik enfeksiyon ile birlikte altta yatan şiddetli 

bir sistemik hastalığı olan hastalarda methisiline dirençli Stafilokokus 

aureus (MRSA) patojenler mevcut enfeksiyona kolonize 

olabilmektedir. Bu durumda bu patojenlerin varlığı ampirik antibiyotik 

ajanın seçiminde göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Levi ME, 

2011). 

Odontojenik enfeksiyonlarda yer alan çoğu patojenin 

mikrobiyolojisi ve antibiyotik duyarlılığı iyi bilindiğinde çok etkili 

olduğu kabul edilen antibiyotiklerden biriyle ampirik olarak tedaviye 

başlamak doğru bir yaklaşım olmaktadır (Ogle OE, 2017). Hızlı gelişen 

diffuz şişlikler, konakçı savunma mekanizması eksikliği, fasiyal alan 

tutulumu gösteren enfeksiyonlar, osteomyelitis, şiddetli perikoronitis 

vakalarında veya hastada enfeksiyona eşlik eden sistemik tutulumun 

varlığında antibiyotik tedavisinin uygulanması gerekmektedir (Kurnaz 

S, 2017).   
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Kültüre bağlı antimikrobiyal testler, özellikle anaerobik bakteriler 

için, antibiyotik duyarlılığı hakkında sonuçları en doğru şekilde 

yansıtmakta ancak bu testlerin yapılması zaman aldığından çoğu 

enfeksiyonun tedavisinde tercih edilmemektedir (Ogle OE, 2017). 

Ancak baş ve boyun enfeksiyonlarında yaygın olarak kullanılan amprik 

tedaviye karşı bakteri rezistansının arttığının bilinmesi gerekmektedir.  

Ampirik tedavi uygulanan akut enfeksiyonlarda penisilin 

genellikle ilk tercih edilen antibiyotik seçeneğini oluşturmaktadır (Ogle 

OE, 2017). Klindamisinin anaerobik bakterilere karşı etkinliği 

bilinmekte ve enfeksiyonun ilerleyen aşamalarında oluşan anaerobik 

ortama karşı kullanımı kaçınılmaz hale gelmektedir (Levi ME, 2011). 

Klinik semptomların erken evrelerinde (3-4 gün) fakültatif streptokok 

türleri baskındır ancak gram negatif zorunlu anaeroblar, tedavi 

süresinin aksaması sonucunda (> 4 gün) enfeksiyonda artan sayılarda 

görülmektedir. Bu nedenle ilk 3-4 günlük süre boyunca penisilin V 

tercih edilen antibiyotik gurubu olmakta sonrasında klindamisin tercih 

edilen antibiyotik grubu haline gelmektedir (Ogle OE, 2017).  

Klindamisin, aynı zamanda tonsillofarenjitte streptokokların 

ortadan kaldırılmasında penisilinden daha efektiftir çünkü bazı 

penisilinlere karşı b-laktamaz üretimi nedeniyle bakterilerin penisiline 

direnç göstersi söz konusu olmaktadır. Klindamisin, çoğu pnömokok ve 

streptokok ve bazı MRSA türleri dahil olmak üzere penisiline dirençli 

stafilokoklara karşı etkilidir. Tükrük, mukus ve kemikte iyi tutulum 

göstermekte ve osteomiyelit tedavisi için de tercih edilebilmektedir 

(Levi ME, 2011). 

Odontojenik enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir başka 

antibakteriyel ajan olan metronidazol, Bacteroides, Prevotella, 

Fusobacterium, Peptostreptococcus (anaerobik Streptococcus) ve 

Clostridium gibi klinik olarak önemli anaeroblara karşı aktivite 

göstermektedir. Metronidazol özellikle, Vincent angina ile ilişkili 

faringeal ve tonsil ülserlerinin ağrısını hafifletmekte ve enfeksiyöz 

mononükleozun tonsil enfeksiyonunu iyileştirerek bu koşullarda 

anaerobik bakterilerin önemli bir rolünü ortaya çıkarabilmektedir.  

Metronidazol, tüm aerobik bakterilere karşı aktiviteden yoksun 

olduğu için genellikle polimikrobiyal olan oral enfeksiyonların 

tedavisinde tek başına kullanılması önerilmemektedir. Bu nedenle 

tonsillit, sinüzit, odontojenik enfeksiyon veya derin boyun apsesi gibi 
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polimikrobiyal enfeksiyonların tedavisi için metronidazolün 

penisilinler, sefalosporinler ve kinolonlar gibi diğer ajanlarla 

kombinasyonu gerekmektedir (Levi ME, 2011). 

Sefoksitin veya moksifloksasin de odontojenik enfeksiyonların 

tedavisinde düşünülebilmektedir, ancak anaerobik etkisi yetersiz 

kalabilmektedir. Bazı streptokok suşları arasında artan direnç ve sınırlı 

anaerobik aktivite nedeniyle odontojenik enfeksiyonlarda eritromisin 

ve tetrasiklinlerin kullanımı da yarar göstermemektedir. 

Derin boyun enfeksiyonlarında ise antibiyotik seçimleri, 

Streptococcus viridans ve diğer streptococci ve Bacteroides ve 

Peptostreptococcus gibi anaeroblar gibi enfeksiyon içeriğinde 

öngörülebilir floraya dayalı olarak yapılması gerekmektedir. Bu 

patojenler Ludwig’in anjina gibi süpüratif orofasiyal ve odontojenik 

enfeksiyonlarla ilişkilidir ve intravenöz penisilin G ile kombine olarak 

kullanılan metronidazol, ampisilin-sulbaktam, klindamisin veya 

sefoksitin ile tedavi edilebilmektedir. Lateral faringeal veya 

retrofaringeal apse enfeksiyonları penisilin ile kombine edilen 

metronidazol, ampisilin-sulbaktam veya klindamisin ile tedavi 

edilebilmektedir (Levi ME, 2011).  

Antibiyotik kullanımı çoğu odontojenik enfeksiyon için gerekli 

olmakla beraber hiçbir zaman cerrahi veya endodontik tedaviye 

alternatif olarak kullanılmamalı, bu tedavileri destekler nitelikte olması 

gerekmektedir. Odontojenik enfeksiyon kaynağının uzaklaştırılmasını 

majör tedavi yöntemini oluştururken antibiyotik tedavisi ise ilave bir 

tedavi yöntemidir (Ogle OE, 2017). Ancak odontojenik enfeksiyonların 

tümünde antibiyotik kullanımının endikasyonu yoktur. Kronik lokalize 

apseler, minör vestibuler apseler, dry soket oluşumu gibi diğer tedavi 

yöntemlerine cevap veren enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı 

önerilmemektedir (Kurnaz S, 2017). 

Odontojenik enfeksiyonlarlar için önerilen antibiyotikler (Ogle 

OE, 2017): 

• Penisilin 

• Amoksisilin 

• Klindamisin 
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• Metronidazol 

• Azitromisin 

• Moksifloksasin 

Penisilin: 

Penisilin, odontojenik enfeksiyonlar için tercih edilen birinci 

antibakteriyel ajandır. Çünkü alveolar apselerde bulunan gram pozitif 

aerob ve intraoral anaerob mikroorganizmalarına karşı etki 

gösterebilmektedir. Anaerob ve aerob mikroorganizmaların ikisine de 

duyarlıdır (Ogle OE, 2017. 

Amoksisilin: 

Amoksisilin, penisilin ilaç grubuna ait olan yarı sentetik ilaç 

grubudur. Geniş spekturumda mikroorganizmaya (anaerob ve aerob) 

karşı etki göstermektedir. Bunun yanında etki spektrumu penisilin V 

den daha geniş olmasına rağmen odontojenik enfeksiyonların tedavisi 

için daha başarılı sonuçlar sağlamamaktadır (Ogle OE, 2017). 

Klindamisin: 

Klindamisin, gram pozitif kok ve anaerob bakterilere karşı 

mükemmel etki sağlamaktadır. Bu sayede penisilin alerjisi olan 

hastalarda alternatif tedavi olarak düşünülmektedir. Klindamisin, 

bakterilerin protein sentezini inhibe ederek etki sağlamakta ve 300 

mg’ın üzerindeki dozlarda bakteriosidal etki göstermektedir (Ogle OE, 

2017). 

Metronidazol: 

Metronidazol, mikroorganizma hücrelerinin DNA’sını bozarak 

nükleik asit sentezini inhibe etmektedir. Metronidazol, anaerob 

bakterilere karşı etkilidir ancak aerob bakterilere karşı etkisi kesin 

değildir. Bu sebeple vakalarda anaerob bakterilerden şüphelenildiğinde 

kullanılması gerekmektedir. Odontojenik enfeksiyonun ana 

organizmalarını anaerob bakteriler oluşturmakta bu sebeple 

metronidazol kullanımı klinik pratikte etki gösterememektedir (Ogle 

OE, 2017).  

Ciddi akut odontojenik enfeksiyonlarda penisilin ile kombine 
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kullanılması gerekmektedir. Bazı yazarlar, penisilin ile metronidazolün 

kombine kullanımının odontojenik enfeksiyonun tedavisinde birinci 

basamak antibiyotik tercihi olduğunu savunmaktadır. Çünkü bu 

kombine kullanım, dental apselerin kültüründe bulunan miks 

organizmalara karşı mükemmel bir fayda sağlamaktadır (Ogle OE, 

2017). 

Azitromisin: 

Azitromisin, bakterilerin RNA bağımlı protein sentezini inhibe 

ederek bakterilere karşı bakteriostatik bir etki sağlamaktadır. 

Azitromisin, lipofilik bir antibiyotiktir. Bu özelliği, özellikle 

inflamasyon bölgeleri olmak üzere yüksek doku penetrasyonu 

sağlamaktadır. Dokuda yeterli seviyeye 7 gün boyunca günde 3 defa 

kullanımı ile ulaşılmaktadır. Azitromisin aerob ve fakültatif gram 

pozitif mikroorganizmalara (stafilokok ve streptokok), anaerob 

mikroorganizmalara ve çoğu atipik ve hızlı gelişen piyojenik 

bakterilere karşı iyi bir aktivitesi mevcuttur. Azitromisinin 

antibakteriyal aktivitesi, odontojenik enfeksiyonlar için mükemmeldir. 

Azitromisin, Tip 1 penisilin alerjisi olan hastalarda iki seçenekten 

biridir. 

Azitromisinin kullanımı, odontojenik enfeksiyonlarda diğer 

antimikrobial ajanlar etkisiz kaldığında, enfeksiyon sinüslere 

yayıldığında ya da hastanın penisiline karşı toleransı yoksa yararlıdır. 

Çünkü, azitromisinin günlük bir dozla alınması hasta toleransını 

arttırmaktadır. Ancak odontojenik enfeksiyonlarda birinci basamak 

antimikrobial ajan olarak düşünülmemelidir. Pedodontik tedavilerde de 

günlük doz sayısının az olması sebebiyle kullanılması 

düşünülebilmektedir (Ogle OE, 2017). 

Moksifloksasin: 

Moksifloksasin, geniş spektrumlu 4. Jenerasyon bir 

florokinolondur. Eikenella, Bakterioides, Prevotella ve birçok diğer B 

laktamaz üreten bakteri suşuna karşı etki göstermektedir. Tüm bu 

özellikler, moksifloksasini penisiline karşı ideal antibiyotik 

yapmamaktadır (Ogle OE, 2017).   
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2.6.4.1 Antibiyogram (Kültür) 

Odontojenik enfeksiyonlar, bir dizi mikroorganizmanın 

birbirleriyle olan bağımlı ve sinerjistik ilişkisi nedeniyle oluşmaktadır 

(Shakya N, 2018). Ortaya çıkan enfeksiyonun eliminasyonu için çoğu 

odontojenik enfeksiyonlarda antimikrobiyal tedavi asıl tedaviye ek 

olarak kullanılmaktadır. Ancak antimikrobiyal tedavi uygulaması bazı 

avantajlarından dolayı genellikle ampirik olarak yapılmaktadır. Baş ve 

boyun enfeksiyonlarında yaygın olarak uygulanan ampirik tedaviye 

karşı bakteri rezistansı gelişebilmektedir (Kim MK, 2017).  

Mevcut çalışmalar, Streptokok viridans türlerinin %13 oranında 

penisiline direnç gösterdiğini ve Stafilakok türlerinin de yüksek 

penisilin direnciyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda 

kullanılan antimikrobial ajanların odontojenik enfeksiyonlara 

duyarlılıkları değişken olabilmektedir (Kim MK, 2017). Ancak tüm 

bunlara rağmen, odontojenik enfeksiyonun mikrobiyolojisi ve 

antibiyotik duyarlılığı iyi bilindiği için bilinen etkili antibiyotiklerden 

biri ile kültür yapmadan tedaviye başlamak doğru bir yaklaşımdır. 

Çünkü her enfeksiyondan kültür alınması tedaviye başlama süresini 

uzatabildiği gibi ekonomik maaliyeti de arttırabilmektedir. Ayrıca basit 

odontojenik enfeksiyonlarının rutin kültürlerinin alınmasını gerektiren 

bilimsel bir kanıt mevcut olmamakta ve antibiyotiklerle ampirik tedavi 

çoğunlukla enfeksiyonu tedavi etmektedir (Ogle OE, 2017).  

Genel olarak, alveoler alanla sınırlı komplikasyonsuz odontojenik 

enfeksiyonlar, enfeksiyon başlangıçtaki ampirik tedaviye yanıt verdiği 

sürece kültür gerektirmemektedir. Ancak, ampirik tedaviye yanıt 

alınamayan enfeksiyonlarda çevre fasiyal boşluklara yayılan 

enfeksiyonlarda veya bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda inatçı 

enfeksiyonlarda aerobik ve anaerobik kültürler için iğne aspiratı veya 

swab kültürü yapılması enfeksiyonun efektif bir şekilde elimine 

edilmesine yarar sağlamaktadır (Ogle OE, 2017). 

2.6.5 İnsizyon ve Apse Drenajı  

Odontojenik enfeksiyonların tedavisinde antibiyotik tedavisi 

önemli olmasına rağmen, odontojenik ve odontojenik olmayan 

orofasiyal enfeksiyonların en önemli tedavisi, cerrahi drenaj ve 

nekrotik dokunun debridmanıdır (Levi ME, 2011). İyi sınırlı, lokalize 

odontojenik enfeksiyonların tedvisinde genellikle etken dişin tedavisi 
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yeterli olmaktadır ancak daha geniş ve çevre dokulara yayılan 

odontojenik enfeksiyonlar, drene edilmeli ve antimikrobiyal tedavi ile 

desteklenmelidir. Bu durumda antimikrobiyal tedavinin etkili 

olabilmesi için beklemek akut enfeksiyonların varlığında cerrahi 

tedaviyi geciktirmekte ve olası hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol 

açabilmektedir (Bridgeman A, 1996).  

Odontojenik enfeksiyonların tedavisinde drenaj bölgesi, 

enflamatuvar eksüdanın en belirgin olduğu yere göre değişiklik 

göstermektedir (Resim 2.31). Ancak drenaj bölgesinden bağımsız 

olarak, yapılan insizyonda bazı kurallara uyulması gerekmektedir. 

Öncelikle, drenaj mümkün olduğunca erken yapılmalı ve insizyon 

intraoral veya extraoral olarak keskin bir şekilde yapılması 

gerekmektedir (Bridgeman A, 1996). İnsizyon, cilt çizgilerine paralel 

olmalı ve mümkün olduğunca estetik olarak kabul edilebilir bir yerde 

olmalası gerekmektedir. İnsizyonun sağlıklı altta yatan dermis ve deri 

altı dokusu ile desteklenmesi gerekmektedir (Flynn TR, 2000). 

İnsizyon frenulum ataşmanlarına çapraz olarak atılmamalı ve mental 

sinir bölgesini dik kesmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir (Flynn 

TR, 2000). 

Daha sonrasında künt bir diseksiyon yapılmalı ve diseksiyonun 

künt bir şekilde yapılması, bölgede mevcut olan arter veya sinirlere 

zarar vermekten kaçınmak için güvenli bir yöntem olmaktadır. 

Operasyonun ardından, insizyon yapılan bölgeye drenaj bölgesinin 

açıklığı için, cerrahi drenler sutüre edilmesi gerekmektedir. Drenaj sona 

erdikten sonra cerrahi drenlerin neden olabileceği yabancı cisim 

reaksiyonu önlemek amacıyla drenlerin çıkarılması gerekmektedir 

(Flynn TR, 2000). 
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Resim 2.31: Derin Boşluk Enfeksiyonlarının Extraoral Insizyon Bölgeleri. A: 

Süperfisiyal Ve Derin Temporal Boşluk; B: Submental Ve Submandibular Boşluk; C: 

Submandibular, Submasseterik Ve Pterygomandibular Boşluk; D: Lateral Faringeal 

Boşluk; E: Retrofaringeal Boşluk Ve Karotis Kılıfı Tutulumları (Flynn TR, 2000). 

2.6.6 Etken Dişin Tedavisi 

Odontojenik bir enfeksiyonun tedavi sürecine karar verilirken 

enfeksiyonun kaynağı, enfeksiyonun ciddiyeti ve hastanın konak 

savunma mekanizmalarının durumu dikkatlice incelenmesi 

gerekmektedir. Dental enfeksiyonların tedavisinde ilk ve en önemli 

unsur, enfeksiyonun birincil kaynağının ortadan kaldırılması olmaktadır 

(Ogle OE, 2017). Bu, enfekte dişlerin çekimi ve çevresindeki enfekte 

dokunun cerrahi olarak kürete edilmesiyle ya da nekrotik pulpa 

dokusunun uzaklaştırılıması sonucunda yapılan endodontik tedavi ile 

sağlanmaktadır (Ogle OE, 2017) 
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3. SONUÇ 

Odontojenik enfeksiyonlar, diş veya dişleri destekleyen 

yapılardan köken alan, oral yapıları olduğu kadar 

kraniyomaksillofasiyal bölgeyi ve boyun aracılığı ile vital organları da 

etkileyebilen enfeksiyonlardır (Ogle OE, 2017). Çeşitli klinik ve 

radyolojik semptom ve bulgu gösterebilen bu odontojenik 

enfeksiyonların etiyolojisi ise derin dentin çürüğü, travma, 

perikoronitis, periodontitis gibi çeşitli sebeplere dayanmaktadır. Bu 

durumlar diş ve dişin destek dokularında meydana gelen doku kaybı 

sebebiyle mevcut olan enfeksiyonun alveol kemiğine yayılımını 

kolaylaştıran hastalıklardır (Santosh AN, 2014). 

Odontojenik enfeksiyonlar, periapikal apselerden, boyundaki 

yüzeysel ve derin enfeksiyonlara kadar değişiklik göstermektedir 

(Santosh AN, 2014). Periapikal apseler, ilgili dişin kök kanal yapısında 

bulunan mikroorganizmaların foramen apikale yoluyla periapikal 

dokulara çıkması sonucu gelişmektedir ve radyolojik olarak ilgili dişin 

kök ucunda radyolusent bir görüntü oluşturmaktadır (Bertossi D, 2017). 

Periapikal apseler; mikroorganizma virülansı, konak cevabı, alveol 

kemiğinin densitesi, komşu anatomik oluşumlara (sinir, arter, ven, kas, 

fasya) bağlı olarak yayılım gösterirler (Maki MH, 2010). Bu yayılım 

sonucunda baş boyun bölgesinde mevcut olan anatomik boşlukar 

etkilenmektedir.  

Walia ve ark. yaptıkları çalışmaya göre, odontojenik enfeksiyon 

nedeniyle mevcut olan anatomik boşlukların etkilenme sıklıkları 

submandibular boşluk %28.57, bukkal boşluk %21.42, fossa kanina 

apsesi %17.85, submental boşluk %7.14, pterigomandibular boşluk 

%7.14 olarak bulunmuştur (Walia IS, 2013).   

Odontojenik enfeksiyonların tedavisi, yayılmının şiddetine ve 

etkilediği anatomik yapılara göre değerlendirilir. Birinci ve en önemli 

tedavi öğesi, enfeksiyonun primer kaynağı olan dental enfeksiyonu 

elimine etmektir (Ogle OE, 2017). Odontojenik enfeksiyon, alveol 

kemiğini aşarak yumuşak dokulara yayılım gösterdiyse enfeksiyonun 

en belirgin ve eritemli bölgesinden drenaj sağlanmaktadır. Drenajı 

takiben bölgedeki enfeksiyonu tamamen elimine etmek amacıyla 

insizyon yapılan bölgeye dren takılmaktadır (Peker E, 2012). Ancak 

bazı durumlarda drenaj sağlanamamakta veya drenajın sağlanması için 
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özel önlemler alınması gerekmektedir. Böyle durumlarda hasta 

hospitalize edilmelidir. 

Odontojenik enfeksiyonlar, erken teşhis ve tedavi sunulmadığı 

durumda hızla yayılabilmekte ve çeşitli komplikasyonlar 

gösterebilmektedir. Odontojenik enfeksiyon, mediastenuma yayılım 

gösterdiğinde mediastinitis, submandibular, sublingual, submental 

boşlukların tümünde tutulum olduğunda Ludwing Anjini, Horner 

Sendromu, anguler ven aracılığıyla kavernöz sinüse yayılım 

gösterdiğinde hayatı tehlike oluşturan kavernöz sinüs trombozu gibi 

komplikasyonlar gösterebilmektedir. Bu gibi komplikasyonların 

varlığında hasta hızlı bir şekilde hospitalize edilmelidir. Bu 

komplikasyonların tedavisi ise daha zordur ve boşluk 

enfeksiyonlarından farklılık göstermektir.  

Odontojenik enfeksiyonlar, hastanın yaşam kalitesini düşürmekte 

ve çeşitli komplikasyonların oluşumu sonucunda hastanın hayatını 

tehdit etmektedir. Bu gibi sorunlara maruz kalmamak için odontojenik 

enfeksiyonların oluşumunun engellenmesi gerekmektedir. Bu aşamada 

koruyucu diş hekimliği uygulamaları önem kazanmaktadır. Dental ve 

periodontal sağlığın optimum olduğu koşullarda odontojenik 

enfeksiyon gelişme riski azalmaktadır.  

Klivitsky ve ark. yaptıkları çalışmada yüksek flor uygulaması 

olan bölgeyle düşük flor uygulaması olan bölgenin odontojenik 

enfeksiyon sebebiyle hastaneye yatma sıklıkları her sosyoekonomik 

seviye için karşılaştırılmıştır. Yaptıkları çalışmada düşük ve orta 

sosyoekonomik seviye arasında büyük bir fark görülmekle birlikte 

yüksek sosyoekonomik seviyede anlamlı bir fark görülmemektedir. Bu 

sonuçlar çocuklar ve gençler arasında odontojenik enfeksiyonlara bağlı 

olarak su florizasyonunun yeterliliği ile hastaneye yatış arasında bir 

ilişki olduğunu açıkça göstermektedir. Bu etki, sosyoekonomik 

düzeyi düşük nüfuslarda daha belirgindir (Klivitsky A, 2015). 

Odontojenik orofasiyal enfeksiyonlar, diş veya dişleri 

destekleyen yapılardan köken alan, etkisi alveolar kemikten, santral 

sinir sistemi organları ve solunum sistemi organlarına kadar yayılım 

gösterebilen ve çeneleri en sık etkilen enfeksiyonlar olarak 

tanımlanmıştır. 
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Odontojenik orofasiyal enfeksiyonların etiyolojisinde dental 

çürük, travma hikayesi, derin periodontal cepler, başarısız kök kanal 

tedavileri, periokoronitis bulunmaktadır. Ancak, enfeksiyonun 

etiyolojisi ne olursa olsun mikrobiyolojisi, anaerob ve aerob 

mikroorganizmaların sinerji içinde oldukları miks mikroorganizma 

türlerinden oluşmaktadır.  

Odontojenik orofasiyal enfeksiyonların yayılımı ve şiddeti diş 

köklerinin morfolojisi, periodontal lezyonun varlığı, perikoronitisin 

derecesi, enfekte kistik lezyonun varlığı, dentoalveoler cerrahi veya 

travmanın boyutu, alveol kemiğinin anatomisi ve bitişik kas ve fasiyal 

ataşmanların yeri gibi anatomik faktörlerden, mevcut sistemik hastalık 

ve yetersiz immün sistem varlığı gibi konağa bağlı faktörlerden ve en 

önemlisi olan etken mikroorganizmaların virülansından 

etkilenmektedir. 

Odontojenik orofasiyal enfeksiyonların etkin bir şekilde kontrol 

altına alınabilmesi için tanısının doğru konulması gerekmektedir. Bu 

aşamada enfeksiyonun etkilediği yapılara ve bölgelere göre uygun 

yardımcı görüntüleme tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. 

Odontojenik orofasiyal enfeksiyonların tedavisi enfeksiyonun 

şiddetine, yayılımına, konağın bağışıklık sistemine, etken 

mikroorganizma türüne göre değişiklik göstermektedir. Tedavide 

öncelikli amaç, hastaların havayolu güvenliğinin sağlanması ve 

sistemik olarak stabil seviyeye getirmek olmalıdır. Ancak yapılacak 

olan tedavinin her koşulda, tespit edilen en erken aşamada ve en 

konservatif şekilde yapılması, hastaların yaşam standartlarının 

yükselmesi ve olası komplikasyonların önlenmesi açısından önem arz 

etmektedir.  

Odontojenik orofasiyal enfeksiyonların oluşmadan önlenmesi, 

hastalarda enfeksiyon nedeniyle oluşacak morbitide ve mortalite 

oranını ve sağlık hizmetleri için harcanacak maliyeti azaltmaktadır. Bu 

sebeple, düzenli takiplerle koruyucu tedavi hizmetlerinin arttırılması 

amaçlanmalıdır. 

 

 



ODONTOJENİK OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI | 94 

 

KAYNAKÇA 

1- Aarthi NV, Parthiban J, Santana N, Giridhar AG, Yashoda DBK, 

Sujatha RS, Rakesh N. (2013). The Role of Colour Doppler 

Ultrasonography in the Diagnosis of Fascial Space Infections- A 

Cross Sectional Study. Journal of Clinical and Diagnostic 

Research ; 7(5): 962-967.  

2- Bakathir AA, Moos KF, Ayoub AF, Bagg J. Factors Contributing 

to the Spread of Odontogenic Infections. (2009). Sultan Qaboos 

University Medical Journal ; 9(3): 296-304.   

3- Bali RK, Sharma P, Gaba S, Kaur A, Ghanghas P.  A review of 

complications of odontogenic infections. (2015). National 

Journal of Maxillofacial Surgery ; 6(2): 137-143.  

4- Bassiony M, Yang J, Abdel-Monem TM, Elmogy S, Elnagdy M. 

(2009). Exploration of ultrasonography in assessment of fascial 

space spread of odontogenic infections. (2009). Oral Surgery. 

Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and 

Endodontology ; 107(6); 861–869. 

5- Bertossi D, Barone A, Iurlaro A, Marconcini S, De Santis D, 

Finotti M, Procacci P. (2017). Odontogenic Orofacial Infections. 

Journal of Craniofacial Surgery ; 28(1): 197–202.  

6- Bilodeau EA, Collins BM. Odontogenic Cysts and Neoplasms. 

(2017). Surgical Pathology Clinics ; 10(1): 177–222.  

7- Bridgeman A, Wiesenfeld D, Hellyar A, Sheldon W. (1995). 

Majormaxillofacial infections. An evaluation of 107 cases. 

Australian Dental Journal ; 40: 281-288. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bakathir%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21509313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moos%20KF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21509313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ayoub%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21509313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bagg%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21509313


95 | ODONTOJENİK OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

 

 

 

8- Bridgeman A, Wiesenfeld D, Newland S. (1996). Anatomical 

considerations in the diagnosis and management of acute 

maxillofacial bacterial infections. Australian Dental Journal ; 

41(4): 238-45.  

9- Bross-Soriano D, Arrieta-Gomez JR, Prado-Calleros H, 

Schimelmitz-Idi J, Jorba-Basave S. (2004). Management of 

Ludwig's angina with small neck incisions: 18 years experience. 

Otolaryngology Head and Neck Surgery ; 130: 712-717. 

10- Carrotte P. (2004). Endodontics: Part 7 Preparing the root canal. 

British Dental Journal ; 197(10): 603–613. 

11- Chavez De Paz LE. (2007). Redefining the persistent infection in 

root canals: possible role of biofilm communities. Journal of 

Endodontics ; 33: 652–662.  

12- Chow AW. (1978). Orofacial Odontogenic Infections. Annals of 

Internal Medicine ; 88(3): 392.  

13- Christensen BJ, Park EP, Suau S, Beran D, King BJ. 

(2019). Evidence-Based Clinical Criteria for Computed 

Tomography Imaging in Odontogenic Infections. Journal of Oral 

and Maxillofacial Surgery ; 77(2): 299-306. 

14- Cope A, Francis N, Wood F, Chestnutt IG. (2008). Systemic 

antibiotics for symptomatic apical periodontitis and acute apical 

abscess in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews ; 

9(9): CD010136.  

15- Drake RL, Vogl AW, Mitchell AWM. (2019).Gray’s Anatomy. 

4th edn.; München: Elsevier.  



ODONTOJENİK OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI | 96 

 

16- Estrera AS, Landay MJ, Grisham JM, Sinn DP, Platt MR. (1983). 

Descending necrotizing mediastinitis. Surgery Gynecology 

Obstetrics ; 157: 545-52.  

17- Flynn TR. Surgical Management of Orofacial Infections. (2000). 

Atlas of the Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North 

America; 8(1): 77-100. 

18- Greenstein G, Greenstein B. (2015). Clinical Management of 

Acute Orofacial Infections. Compendium of Continuing 

Education in Dentistry; 36(2): 96-103. 

19- Günhan Ö. (2015). Oral ve Maksillofasiyal Patoloji. 

Quintessence.  

20- Har-El G, Aroesty JH, Shaha A, Lucente FE. (1994).Changing 

trends in deep neck abscess. A retrospective study of 110 

patients. Oral Surgery Oral Pathology Oral Medicine; 77: 446–

50.  

21- Heim N, Faron A, Wiedemeyer V, Reich R, Martini M. (2017). 

Microbiology and antibiotic sensitivity of head and neck space 

infections of odontogenic origin: differences in inpatient and 

outpatient management. Journal of Craniomaxillofacial Surgery; 

45: 1731-5.  

22- Helfrick JK, Kelly JF. (1992). Parameters of care for Oral and 

Maxillofacial Surgery. A guide for practice, monitoring and 

evaluation. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery; 50: 1–

174. 

23- Holmes CJ, Pellecchia R. (2016). Antimicrobial Therapy in 

Management of Odontogenic Infections in General Dentistry. 

Dental Clinics of North America; 60(2): 497-507. 



97 | ODONTOJENİK OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

 

 

 

24- Huang TT, Liu TC, Chen PR, Tseng FY, Yeh TH, Chen YS. 

(2004). Deep neck infection: analysis of 185 cases. Head & Neck; 

26: 854-860.  

25-  Irani S. (2017). Orofacial Bacterial Infectious Diseases: An 

Update. Journal of International Society Preventive & 

Community Dentistry; 7(2): 61–67.  

26- Juang YC, Cheng DL, Wang LS, Liu CY, Duh RW, Chang CS. 

(1989). Ludwig's angina: an analysis of 14 cases. Scandinavian 

Journal of Infectious Diseases; 21: 121-125. 

27- Kashfi K. (2009). Anti-inflammatory agents as cancer 

therapeutics. Advances Pharmacology; 57: 31‐89.  

28- Keswani ES, Venkateshwar G. (2019). Odontogenic 

Maxillofacial Space Infections: A 5-Year Retrospective Review 

in Navi Mumbai. Journal of Maxillofacial and Oral 

Surgery;18(3):345-353.  

29- Kim MK, Chuang SK, August M. (2017). Antibiotic Resistance 

in Severe Orofacial Infections. Journal of Oral and Maxillofacial 

Surgery; 75(5): 962–968.  

30- Klivitsky A, Tasher D, Stein M, Gavron E, Somekh E. (2015). 

Hospitalizations for dental infections. The Journal of the 

American Dental Association; 146(3), 179–183. 

31- Kurien M, Mathew J, Job A, et al. (1997). Ludwig’s angina. 

Clinical Otolaryngology; 22: 263–265.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Irani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29184830
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5682706/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5682706/


ODONTOJENİK OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI | 98 

 

32- Kurnaz S, Kiraz G. (2017). Odontojenik Enfeksiyonların 

Değerlendirilmesi, Komplikasyonları ve Tedavisi. Sağlık 

Bilimleri Dergisi: 26; 175-180.  

33- Lawrence R, Bateman N. (2016). Controversies in the 

management of deep neck space infection in children: an 

evidence-based review. Clinical Otolaryngology; 42(1): 156–163. 

34- Levi ME, Eusterman VD. (2011). Oral Infections and Antibiotic 

Therapy. Otolaryngologic Clinics of North America; 44(1); 57–

78.  

35- Maki MH. (2010). Orofacial Infections in Iraq. Journal of 

Craniofacial Surgery; 21(6): 1911-1916.  

36- Mardini S, Gohel A. (2008). Imaging of Odontogenic Infections. 

Radiologic Clinics of North America: 56(1); 31–44.  

37- Mayır GP, Milan JM, Matinez-Vidal A. (2001). Is conservative 

treatment of deep neck space infections appropriate? Head & 

Neck; 23: 126. 

38- Moghimi M, Baart JA, Karagozoglu KH, Forouzanfar T. (2013). 

Spread of odontogenic infections: A retrospective analysis and 

review of the literature. Quintessence Internatıonal; 44(4): 351-

361.  

39- Nair PNR. (2004). Pathogenesis of Apical Periodontitis and the 

Causes of Endodontic Failures. Critical Reviews in Oral Biology 

& Medicine; 15(6): 348–381.  

40- Ogle OE. (2017). Odontogenic Infections. Dental Clinics of 

North America; 61(2): 235-252.  



99 | ODONTOJENİK OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

 

 

 

41- Ogura I, Iizuka N, Ishida M, Sawada E, Kaneda T. 

(2017). Spread of odontogenic infections in the elderly: 

Prevalence and characteristic multidetector CT findings. 

International Journal of Diagnostic Imaging; 4(1): 28.  

42- Osborn TM, Assael LA, Bell RB. (2008). Deep Space Neck 

Infection: Principles of Surgical Management. Oral and 

Maxillofacial Surgery Clinics of North America: 20(3); 353–365.  

43- Öztürk K, Delilbaşı E. (2018). Odontojenik Enfeksiyonlar ve 

Yayılım Komplikasyonları. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi; 27(3): 

363-373.  

44- Padda S, Padda Y, Sathasivasubramanian S, Warrier SA, Goyal 

G, Kaur B. (2016). Ultrasonographic Evaluation of Superficial 

Space Infections. Journal of Oral and Maxillofacial Radiology; 

4(3): 67-75. 

45- Peker E, Karaca İR. (2012). Odontojenik Enfeksiyon Kaynaklı 

Fasyalalan Apseleri. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Dergisi; 29(2): 129-137.  

46- Poel NA, Mourits MP, Win M, Countinhı JM, Dikkers FG. 

(2018). Prognosis of Septic Cavernous Sinus Thrombosis 

Remarkably Improved: A Case Series of 12 Patients and 

Literature Review. European Archieves of Oto-Rhino-

Laryngology ; 275(9): 2387-2395.  

47- Qu L, Xu H, Liang X, Cai X, Zhang W, Qian W. (2018). A 

Retrospective Cohort Study of Risk Factors for Descending 

Necrotizing Mediastinitis Caused by Multispace Infection in the 

Maxillofacial Region. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery; 

76(6): 1207-1215.  



ODONTOJENİK OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI | 100 

 

48- Robertson D, Smith AJ.  (2009). The microbiology of the acute 

dental abscess. Journal of Medical Microbiology; 58(2): 155–

162. 

49- Rohowetz LJ, Gratton SM, Dansdill D, Miller CJ, Dubin 

S.  (2020). Cavernous sinus thrombosis caused by Streptococcus 

constellatus-associated Lemierre syndrome presenting as an 

isolated abducens nerve palsy. American Journal of 

Ophthalmology Case Reports; 18: 100592.  

50- Sakamoto H, Kato H, Sato T, Sasaki J. (1998). Semiquantitative 

bacteriology of closed odontogenic abscesses. The Bulletin of 

Tokyo Dental College; 39: 103-107.  

51- Sakko M, Tjaderhane L, Rautemaa-Richardson R. (2016). 

Microbiology of Root Canal Infections. Primary Dental Journal; 

5(2): 84-89.  

52- Santosh AN, Viresh AN, Sharmada BK. (2014). Microbiology 

and antibiotic sensitivity of odontogenic space infection. 

International Journal of Medical and Dental Sciences; 3(1): 303-

313. 

53- Schuknecht B, Stergiou G, Graetz K. (2008). Masticator space 

abscess derived from odontogenic infection: imaging 

manifestation and pathways of extension depicted by CT and MR 

in 30 patients. European Radiology; 18(9); 1972–1979.  

54- Shakya N. Sharma D. Newaskar V. Agrawal D. Shrivastava S. 

Yadav R. (2018)  Epidemiology, Microbiology and Antibiotic 

Sensitivity of Odontogenic Space Infections in Central India. 

Journal of Maxillofaial and Oral Surgery; 17(3): 324–331.  



101 | ODONTOJENİK OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

 

 

 

55- Sichel J, Attal P, Hocwald E, Eliashar R. (2006). Redefining 

parapharyngeal space infections. Annals Otology Rhinology 

Laryngology; 115(2): 117–23.  

56- Singh M, Kambalimath DH, Gupta KC. (2014). Management of 

odontogenic space infection with microbiology study. Journal of 

Maxillofacial and Oral Surgery; 13(2): 133–139.  

57- Siqueira JF Jr, Rôças IN. (2009). Diversity of endodontic 

microbiota revisited. Journal of Dental Research; 88(11): 969–

81. 

58- Sobotta J. (2013). Sobbotta Atlas of Human Anatomy. 15th edn.; 

München: Elsevier; 745-770.  

59- Sökmen MF, Erkan AN, Yılmaz S, Özer F, Yılmazer C, Yavuz 

H, Özer C, Çaylaklı F, Çağıcı CA, Yılmaz İ. (2015). Diş Kökenli 

Derin Boyun Apselerine Yaklaşımımız. Kulak Burun Boğaz 

Uygulamaları Dergisi; 3(3): 105-109. 

60- Şimşek N, Bulut ET. (2013). Pulpa ve Periapikal Doku 

Hastalıklarında Bakterilerin Önemi: Bölüm II. İnönü Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Dergisi; 2: 44-48. 

61- Taviloğlu K, Yanar H. (2007). Nekrotizan Fasiitis. Türkiye 

Klinikleri Journal of Surgical Medical Science; 3(28): 101-104. 

62- Thakur G, Bhargava D, Thomas S, Arora PS. (2013). Posterior 

Auricular Approach for Decompression and Drainage of 

Superficial Temporal Space Infections of Odontogenic Origin. 

Journal of Maxillofacial and Oral Surgery: 14(1); 119–120.  



ODONTOJENİK OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI | 102 

 

63- Thomson PD, Smith DJ. (1994). What is Infections? The 

Amercian Journal of Surgery; 167(1): 7-11. 

64- Torabinejad, M. (1994). Mediators of acute and chronic 

periradicular lesions. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral 

Pathology; 78(4): 511–521.  

65- Troeltzsch M, Lohse N, Moser N, Kauffmann P, Cordesmeyer R, 

Aung T, Brodine B, Troeltzsch M. (2015). A Review of 

pathogenesis, diagnosis, treatment options, and differential 

diagnosis of odontogenic infections: A rather mundane 

pathology? Quintessence International; 46: 351-361. 

66- Uluibau IC, Jaunay T, Goss AN. (2005). Severe odontogenic 

infections. Australian Dental Journal Medications Supplement; 

50(4): 74-81. 

67- Vieira F, Allen SM, Stocks RMS, Thompson JW.  (2008). Deep 

Neck Infection. Otolaryngologic Clinics of North America; 41(3): 

459–483.  

68- Walia IS, Borle RM, Mehendiratta, D, Yadav AO.  (2013). 

Microbiology and Antibiotic Sensitivity of Head and Neck Space 

Infections of Odontogenic Origin. Journal of Maxillofacial and 

Oral Surgery 2013; 13(1): 16–21.  

69- Ylijoki S. Suronen R, Jousimies-Somer H, Meurman JH, 

Lindqvist C.  (2001). Differences between patients with or 

without the need for intensive care due to severe odontogenic 

infections. Journal of Oral Maxillofacial Surgery ; 59: 867-72. 

 

 



103 | ODONTOJENİK OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODONTOJENİK OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI | 104 

 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-625-8213-01-0




	ÖNKS
	ODONTOJENİK OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 20.08.2022
	ARKS

