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ABSTRACT

Amaç: Tam protezler ile kaybedilen çiğneme fonksiyonun kazanılması amaçlanır. Tam protezlere adaptasyon kiĢiden kiĢiye değiĢir ve hastaların yaĢam kalitelerini
etkilemektedir. Ağız sağlığı önemi profili [Oral Health
Impact Profile (OHIP)], genel ağız sağlığı değerlendirme
indeksi [General Oral Health Assessmnet Index (GOHAI)],
ve günlük aktivitede ağız sağlığının önemi [Oral Impact on
Daily Performance (OIDP)] anketleri yaĢam kalitesini
belirlemede sıklıkla kullanılmaktadırlar. Çiğneme etkinliği
de tam protezlerin baĢarısında ve protezlere alıĢılmasında
önemli bir değerlendirmedir. Bu çalıĢmada hastaların tam
protezlere alıĢma döneminde yaĢam kalitesinin, çiğneme
etkinliği ile beraber değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.
Gereç ve Yöntem: Bu pilot çalıĢma 2015 yılında Kocaeli
Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Protetik DiĢ Tedavisi
kliniğinde tam protez yaptıran 42 hasta üzerinde
gerçekleĢtirildi. Yeni tam protez yapılan hastalara OHIP,
GOHAI, OIDP anket soruları ilk gün, 24 saat, 1 hafta, 1 ay
ve 3 ay sonraki kontrollerde sorulmuĢtur. Çiğneme
etkinliğini belirlemek için de her seansta 20 ve 50
siklustan olmak üzere çift renk sakız çiğneme testi
yapılmıĢtır. Ġstatiksel analiz bilgisayar destekli SPSS
programında anketler Repeated Measure Anova ve
Bonferroni testleri ile değerlendirilmiĢtir. Çiğneme testi
için Ki-Kare testi kullanılmıĢtır.
Bulgular: OHIP, GOHAI, OIDP sonuçlarında ilk takıldıklarında, 1. günde, 1. haftada, 1. ay arasında anlamlı
fark bulunmuĢtur. Birinci ay ve 3. ay arasında sadece
OHIP’te anlamlı fark varken. GOHAI ve ODIP arasında
anlamlı fark yoktur. Çiğneme etkinliği her seansta istatistiksel olarak artmıĢtır. Sadece ilk takıldığı an ve 1. gün
arasında anlamlı fark yoktur.
Sonuç: Hastaların gelirleri ve eğitim durumları protez
seçimini etkiler. Fiziksel olarak tam proteze adaptasyonları bir ay içinde çoğunlukla gerçekleĢmektedir. Psikolojik adaptasyonu üç aya kadar sürmektedir. Çiğne- me
etkinliği kullanımla beraber artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tam protezler, ağız sağlığı, çiğneme

Aim: Complete dentures’ aim is to gain the chewing
function. Adaptation to complete dentures varies from
person to person and also influence the patinent’s life
quality. The importance of oral health profile (OHIP),
general oral health assessment index (GOHAI) and the
importance of oral health in daily activities (OIDP)
surveys are widely used to determine the quality of life.
Chewing efficience is important assesment for prosthetic
success and adaptation for the prosthesis. The aim of the
study is to determine the relation between the quality of
life and chewing effectiveness for the adaptation period
with new complete dentures.
Material and Methods: This study was performed on
42 patients in Kocaeli Univercity Dental Faculty
Prosthodontict Department in 2015 who are made new
complete dentures. OHIP, GOHAI, OIDP surveys were
asked to the new complete denture patients in first
application, 24 hour, 1 week, 1 month, 3 months control.
Chewing activity were measured by two colored gums in
20 and 50 siklus in the same control session.
Result: There are statistically meaningful differences
were found between first insertion, 1. day, 1. week,1.
month OHIP, GOHAI, OIDP surveys results. There is
statistically difference between 1. and 3. months in OHIP.
But there are no statistically differences in GOHAI and
OIDP. Chewing activity increased in every sessions. On
the other hand there are no statistically differences
between the inserting day and 1. day.
Conclusion: Patient’s income and education effect the
prosthesis choices. Physical adaptation for complete
dentures are nearly 1 month. Psychological adaptation
takes nearly three months. Chewing activity is rising by
using the dentures.
Keywords: Complete dentures, oral health, chewing
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GĠRĠġ
Stomatognatik sistem; diĢler, çeneler, dil, çiğneme kasları, ligamentler ve temporomandibular eklemden oluĢur. Protetik diĢ tedavisinde amaç, diĢlerle
beraber kaybedilen çiğneme fonksiyonunu kabul edilebilir Ģekilde hastaya sağlamaktır. Bu amaçla, tam diĢsiz hastalarda tam protez uygulamaları rutin tedavilerden biridir.1,2 Tüm diĢlerini kaybetmiĢ hastalardan
daha kuvvetli ve kontrollü çiğneme yapamama hissi
prorio-septiv reseptörlerin olmamasından kaynaklanır.3-4
Yeni protezlerde çiğneme kaslarının hafızalarının Ģekillendiği ve alıĢma süreci açısından 6-8 haftalık
periyodun önemli olduğu bildirilmektedir.5
Tam protezlerde yaĢam kalitesi, anketlerle,
protezlerin fonksiyonları çiğneme etkinliği testleri ile
değerlendirilmektedir. YaĢam kalitesini belirlemede
kullanılan anketler arasında ağız sağlığı önemi profili
[Oral Health Impact Profile (OHIP)], genel ağız sağlığı
değerlendirme
indeksi
[General
Oral
Health
Assessment Index (GOHAI)] ve günlük aktivitede ağız
sağlığının önemi [Oral Impact on Daily Performance
(OIDP)] anketleri bulunmaktadır.6-8 Çiğneme etkinliğini
belirlemede ise elek yöntemi, yutma eĢiği testi,
bilgisayar destekli görüntü analizi, ezme yeteneği testi,
renk ölçüm yöntemi, çift renkli sakız çiğneme testi,
sakızdan salınan Ģeker miktarı testi en sık kullanılan
testlerdir.1,9-12 Çift renkli sakız çiğneme testinde iki
rengin karıĢımı değerlendirilerek veri elde edilmesi
vakit kazandırdığı ve düĢük maliyetli olması ile avantajlıdır.12
Bu çalıĢmanın amacı, yeni tam protez yapılmıĢ
katılımcılara protezlere alıĢma dönemlerinde yöneltilen
OHIP, GOHAI ve OIDP anket sorularından elde edilen
veriler ile aynı seanslarda uygulanan sakız çiğneme
testi verilerinin karĢılaĢtırmalı olarak incelenmesi ve
hastanın hayat kalitesi ile çiğneme etkinliği arasındaki
iliĢkiyi değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Kocaeli Üniversitesi DiĢ hekimliği Fakültesi Protetik DiĢ Tedavisi Anabilim Dalına tam protez yapılması
için baĢvuran yaĢ ortalaması 61,54 olan (43-82) 26
kadın, 16 erkek olmak üzere toplam 42 hasta çalıĢmaya dahil edildi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Etik Kurulu’nu izin alındı (KOÜ KAEK 2015/128). Tam
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protezleri yapılan hastalara onam formu okutulup
çalıĢmamız hakkında açıklamalar, sözlü olarak yapıldıktan sonra imzaları alındı.
ÇalıĢmaya 18 yaĢından büyük, okuma yazması
olan yazılı evrakları değerlendirebilen, fiziksel ve psikolojik sorunu olmayan, doğal diĢsiz bireyler dahil edildi.
Radyolojik ve klinik muayeneleri yapıldı. Katılımcıların
demografik bilgileri kaydedildi.
Katılımcıların Protetik DiĢ Tedavisi Anabilim dalında tam protezleri yapıldı. Tam protezlerin yapımında
ilk olarak hydrocolloid ölçü materyali (Kromopan
lascod, LASCOD SpA, Firenze, Ġtalya) ile anatomik
ölçüler alındı. Elde edilen ilk modellere soğuk akrilikten
kiĢisel ölçü kaĢıkları hazırlandı. Hazırlanan kaĢıkların
ağız içi uyumları kontrol edildikten sonra stenç (Kerr,
Kerr SA Bioggio, Switzerland) ile herbst testleri yapıldı
ve kenarları Ģekillendirildi. Fonksiyonel ölçü için hazırlanan kaĢıklarda basınç gelmesi istenmeyen bölgelere
delikler hazırlanıp çinko oksit öjenol ölçü (Cavex
Outline, Cavex Holland BV) kullanılarak fonksiyonel ölçüler alındı. Fonksiyonel ölçülerden elde edilen modellerde kaide ve mum duvar hazırlanarak dikey boyut
belirlendi. Belirlenen dikey boyuta göre diĢ dizimleri
gerçekleĢtirilip hasta ağzında prova ile değerlendirildikten sonra protezler bitirildi. Protezlerin tesviye
ve ağız içi uyulmamaları yapıldıktan sonra cila iĢlemi
gerçekleĢtirilip hastaya teslim edildi. Hastalar 24 saat,
1 hafta, 1 ay ve 3 ay sonra kontrollere çağırılarak
protez uyumlarına bakıldı.
Anket Uygulamaları
1990 yılında geliĢtirilen GOHAI, diĢ hekimliği
tedavilerin etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılan,
hastanın bildirdiği ağız sağlığı ile ilgili problemleri ve
ağız sağlığından kaynaklı psiko-sosyal etkileri değerlendirmeyi sağlayan bir indekstir. GOHAI anketteki 12
maddeden oluĢur. Maddeler kendi içinde 5 cevap içerir
(0=hayır, 1=bazen, 2=sıklıkla, 3=çok sık, 4=her zaman). Cevaplar Likert tipi ölçümle hesaplandı. 12 maddenin sonuçları toplandığında 0-48 arasında skorlar
elde edildi. Toplam değerler yükseldikçe, yaĢam kalitesinin düĢtüğü belirtildi.13 GOHAI Türkçe indeksi orijinal
dili Ġngilizce’den Türkçe’ye çevirileri yapılmıĢ ve güvenliği ve geçerliliği ispatlanmıĢ bir indekstir.14
ÇalıĢmamızda kullanılan diğer bir indeks olan OHIP
1994 yılında Slade ve Spencer15 adlı araĢtırmacılar
tarafından geliĢtirildi. Hastalarda protezleri için görülen
memnuniyetsizliğinin hastanın yaĢam kalitesi ve mem-
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nuniyeti ile iliĢkili olduğu bildirildi.16 OHIP anketi yaĢam
kalitesini değerlendirmede kullanılmaktadır. Slade17 49
soruluk OHIP formunu 14 soruya indirip olumlu
sonuçlar veren indeks kullandı. OHIP anketinde 14
maddeye verilen cevaplar GOHAI anketindeki gibi
derecelendirildi. Değerlendirme için katılımcıların her
bir maddeye verdiği yanıtlar toplanarak toplam skor
bulundu. OHIP-14 ölçeği Türkçe’ye üç uzman klinisyen
tarafından çevrilmiĢ ve güvenilirliği kabullenilmiĢ bir
yaĢam kalitesi indeksidir.18

KOÇAK BÜYÜKDERE,
DEĞĠRMENCĠ, ODABAġI ÖZGÜR

BULGULAR
61,54 yaĢ ortalamalı 42 hastanın %59’u kadın,
%41’i erkektir. (ġekil 1) %26’sının ilk tam protezidir.
%69 ilkokul mezunu, %22 ortaokul mezunu, %7’si lise
mezunu, %2’si üniversite mezunudur. (ġekil 2) %98’nin geliri asgari ücret seviyesindedir. %74’ünde
sistemik rahatsızlığı olmadığı hasta tarafından belirtilmiĢtir. %83’ü sadece ağrısı olunca diĢ hekimine
gitmektedir.

AraĢtırmada çiğneme testi ile beraber
uygulanan son indeks OIDP, etkinin sıklığını kaydeden
bir ölçümdür.19 OIDP anketi yemek yeme, konuĢma,
protezlerin temizlenmesi, uyuma, gülümseme, çalıĢma
ve sosyal hayat olmak üzere günlük yaĢamı etkileyen 8
maddeyi içermektedir. Her madde derecelendirmelerine göre 5 farklı değer üzerinden değerlendirildi. 20
Ġki uzmanın konsensusu ile çevirisi yapılmıĢ olan OIDP
anketi çalıĢmada kullanıldı.7
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ġekil 1. Kadınların yaĢ ortalaması erkeklerden daha yüksek

Katılımcılara çiğneme testi ile beraber her seans
yaĢam kaliteleri ile ilgili veri sağlanabilmesi için GOHAI,
OHIP ve OIDP anketleri aynı kiĢi tarafından hastaların
kendilerini rahat hissettikleri ortamda uygulandı.
Çift Renkli Sakız Çiğneme
Sarı ve yeĢil renkli (‘Vivident Xylit Storming
Two’- Limonata&Kavun Perfetti Van Melle Gıda San. ve
Tic. A.ġ. Ġstanbul/Türkiye) olan Ģekersiz sakız kullanıldı. Katılımcılara tam protezlerinin teslim seanslarında,
ilk 24 saatlik, 1. hafta, 1. ay ve 3. ay kontrolünde olmak üzere sakız örnekler çiğnetilmiĢtir. Her uygulamada hastalar diĢ hekimi koltuğunda dik bir Ģekilde
otururken test uygulandı. Her test uygulanan seansta,
birinde 20 döngü diğerinde 50 döngü olmak üzere iki
ayrı örnek katılımcılara çiğnetildi. Ġki örnek uygulamasının arasında 1’er dakika molalar verildi. Örnekler,
çiğneme iĢleminden sonra fotoğrafları çekilerek görsel
olarak değerlendirildi. Schimmel ve ark.’nın11 belirlediği
subjektif değerlendirme skalasına göre örnekler
derecelendirildi.
Ġstatiksel analiz SPSS programında Repeated
Measure Anova ve Bonferroni testleri ile değerlendirilmiĢtir. Çiğneme testi için Ki-Kare testi kullanılmıĢtır.
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ġekil 2. ÇalıĢmaya katılanların %69’u ilkokul mezuniyken
%2’si üniversite mezunu

GOHAI değerlendirmesinde hastaların ilk taktıkları, 1. gün, 1. hafta, 1. ay ve 3. ay arası da anlamlı
fark olduğu belirlenmiĢtir. 1. ay ve 3. ay arasında ise
anlamlı fark olmadığı gözlenmiĢtir. (GOHAI p=0.000)
Hastaların OHIP değerlendirmelerinde protezlerin ilk takıldığı gün, 1. gün, 1. hafta, 1. ay ve 3. ay
değerlendirilmeleri incelendiğinde aralarında anlamlı
fark olduğu belirlenmiĢtir (OHIP p=0.002). Hastaların
3. ay sonunda hayat kalitelerini arttırdığını söyleyebiliriz.
OIDP değerlendirmesinde de hastaların beĢ ayrı
ölçümleri arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiĢtir
(p=0.000). Hastaların değerlendirmelerinde 1. ve 3. ay
sonuçlarında anlamlı fark olmadığı belirlenmiĢtir.
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Çiğneme etkinliği karĢılaĢtırıldığında hastaların
ilk gün ve 24 saat sonraki arasında anlamlı bir fark yoktur. 1 hafta, 1 ay ve 3 ay arasında anlamlı fark vardır.
Çiğneme siklusları arasında anlamlı fark yoktur.
TARTIġMA
Tam protezlerin amacı hastaların kaybettikleri
fonksiyon ve estetiği hastaya kazandırmaktır. Hastaların protezlere alıĢmaları ve memnuniyetleri kiĢiden
kiĢiye farklılık gösterir.21 ÇalıĢmamızda tam diĢsiz bireylerde rutin uygulanan konvansiyonel tam protezler
yapıldı. Protezlere alıĢma dönemlerinde çiğneme etkinliğinin yaĢam kalitesini nasıl etkilediği değerlendirildi.
Tam protezlere alıĢma sürecinde tam protez
yapım teknikleri ve hastaların sistemik durumları uzun
süredir araĢtırılmaktadır.22
Yapılan çalıĢmada hastaların protezlere adaptasyonunu etkileyen faktörleri değerlendirmiĢ ve erkek
hastaların kadınlara göre protezlere daha kolay uyum
sağladıklarını, hasta yaĢının ise adaptasyon ile iliĢkili
olmadığını ve sistemik rahatsızlıkları bulunmayan kiĢilerin, bulunanlara göre daha iyi adaptasyon gösterdiklerini bildirmiĢlerdir.23 Yapılan baĢka bir çalıĢmada
hasta beklentisi ile protez memnuniyetinin cinsiyet ile
ilgisi değerlendirildiğinde, kadınlarda erkeklere göre
daha yüksek estetik beklenti görüldüğü belirtilmiĢ.24
Kadın hastalarda, menopoz döneminde fiziksel
ve duygusal değiĢikliklerden dolayı protez adaptasyonunun daha zor olabileceği belirtilmiĢtir.25 Ayrıca,
ilerleyen yaĢ hem kadınlar hem erkekler için protezlere
adaptasyonu
zorlaĢtıran
bir
durum
olarak
26
belirtilmiĢtir.
ÇalıĢmamızda hasta memnuniyeti ile cinsiyet
arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. YaĢın da
protez adaptasyonu ile iliĢkisi bulunmamıĢtır. Bunun
sebebi çalıĢmamızın bir pilot çalıĢma olması ve
hastaların %74’nün ilk defa tam protez kullanmamıĢ
olmaları olabilir.
Yapılan bir çalıĢmada tam protezlere adaptasyonda kiĢisel özelliklerin önemli olduğunu belirtilmiĢtir.
Titiz ve bencil insanların genellikle protezleri ile memnun olmadıklarını bildirilmiĢtir.27 Kolay sinirlenen kiĢiler
sakin bireylere göre protezlerinden memnun olma
oranının daha düĢük olduğunu belirten çalıĢmalar
vardır.28
Daha önceden protez kullanan hastaların yaklaĢık %60’ı yeni protezlerin yapımından 1 hafta sonra
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etkili bir Ģekilde yeme ve konuĢma fonksiyonlarını
gerçekleĢtirdiği bildirilmiĢtir. Diğer %33’ü yeterli
fonksiyona 1-6 ay arası sürede ulaĢabilmiĢlerdir. Protezlerine iyi adaptasyon gösteren hastaların %90’nının
5 yıldan uzun süre protez kullandığı ve protezlerin
sınırlamalarını bildiklerini bildirmiĢlerdir.29
ÇalıĢmamızda hastaların adaptasyonunun 1 ay
içinde arttığı belirlendi. Bu süre bazı hastalarda daha
az bazılarında fazla olması eski protez kullanıp
kullanmamaları veya kiĢisel özellikleri ile değiĢken
olduğu söylenebilir.
Hastaların yeni protezlerine alıĢma süreci de
protezin baĢarısı ile beraber yaĢam kalitelerini de etkiler. Yeni tam protezlere alıĢma döneminde ki hastaların memnuniyetini değerlendirilen çalıĢmada 3 ve 6
aylık değerlendirme döneminde çiğneme etkinliği
açısından anlamlı bir fark görülmediğini bildirmiĢlerdir.5
Bu çalıĢmada da en kritik dönem olarak belirlenen 3
aylık dönemi değerlendirdik.
YaĢam kalitesinin değerlendirilmesi, klinik uygulamalarda önemli bir etkiye sahiptir.6-8,30 OHIP anketinin amacı, ağız sağlığı durumunun sosyal açıdan
önemini değerlendirmeyi amaçlar. Ayrıca yapılan
çalıĢmalarda diĢ kayıpları ile beraber OHIP skorlarının
etkilendiği bildirilmiĢtir.18, 31 GOHAI anketinin sağlığa
bağlı yaĢam kalitesini ölçmede gereken kriterleri içeren
kiĢisel ağız sağlığı değerlendirmede en iyi ölçü olduğu
belirtilmiĢtir.30 Ağız sağlığının davranıĢsal önemini
değerlendiren OIDP birçok ülkede uygulanan bir
indekstir.32,33
ÇalıĢmamızda hastaların yeni protezlerine
alıĢma döneminde yaĢadıkları adaptasyon sürecinin
hayat kalitesine etkisini belirlemek için her seansta
katılımcılara OHIP, GOHAI ve OIDP anketlerini
uyguladık. OHIP, GOHAI ve OIDP, literatürde sıklıkla
tercih edilen yaĢam kalitesini değerlendirmede önemli
veri sağlayan indekslerdir. ÇalıĢmamızda bu indeksleri
kullanarak tam protezlere alıĢma döneminin hastanın
çiğneme etkinliği ile beraber yaĢam kalitesini nasıl
etkilediğini karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirdik.
Nicolas ve ark.larnın34 143 hastada yaptığı bir
çalıĢmada yeni protezleri yapılan hastaya tedavinin
baĢında, 3 ay sonra ve 6 ay sonra olmak üzere GOHAI
indeksi uygulanmıĢ. GOHAI kategorilerindeki skorlarda
zaman geçtikçe anlamlı derecede geliĢme görüldüğü
bildirilmiĢ.
Literatürde GOHAI ve OHIP-14 indekslerini ileri
yaĢlı bireylerde karĢılaĢtıran çalıĢmalar vardır.30,35-37
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OIDP ve OHIP-14 indekslerini karĢılaĢtıran
çalıĢmalar da bulunmaktadır. Ġspanya da yapılan bir
çalıĢmada iki indeks karĢılaĢtırılmıĢ. Tutarlılık değerleri
(Cronbach’s alpha) OHIP-14 için 0.89 ve OIDP için
0.74 bulunmuĢ. Ġki indeksin birbirleri ile tutarlı
sonuçlar verdiğini bildirimiĢler.33
KarĢılaĢtırmalı çalıĢmalarda birbirleri ile tutarlı
sonuçlar veren bu üç farklı indeksi yaĢam kalitesi değerlendirmesinde çalıĢmamızda değerlendirdik.
OHIP değerlendirmelerinde protezlerin ilk takıldığı gün, birinci gün, bir hafta, bir ay ve 3 ay değerlendirilmeleri incelendiğinde aralarında anlamlı fark
olduğu belirlendi. Hastaların proteze adaptasyonlarının
3 ay içinde olduğunu ve alıĢma ile beraber hayat
kalitesinin arttı.
GOHAI değerlendirmesinde hastaların ilk
taktıkları, birinci gün, birinci hafta, birinci ay ve üçüncü
ay arası da anlamlı fark olduğu belirlenmiĢtir. 1. ay ve
3. ay arasında ise anlamlı fark olmadığı gözlenmiĢtir.
Hastaların protezlere adaptasyonları ve fiziksel uyumları 1 ay içinde gerçekleĢti.
OIDP değerlendirmesinde de hastaların beĢ ayrı
ölçümleri arasında anlamlı fark olduğu belirlendi. Hastaların değerlendirmelerinde 1. ve 3. ay sonuçlarında
anlamlı fark olmadığı belirlendi.
Literatürde, çeĢitli çiğneme testleri araĢtırmacılar tarafından kullanılmıĢtır. Elek yöntemi, yutma
eĢiği testi, bilgisayar destekli görüntü analizi, ezme
yeteneği testi kullanılan yöntemlerdir. Elek yönteminde, çeĢitli sayılarda çiğneme döngülerinden sonra
test örneği toplanarak çeĢitli büyüklükteki eleklerden
geçirilir ve elek üzerinde kalan örneklerin ağırlığı
hesaplanır.38
Yutma eĢiği testinde ise katılımcılar test örneğini yutacak duruma gelene kadar çiğnerler ve örnek
bir elekten geçirilir, elenmiĢ yiyecek hacmi ile toplam
hacim arasındaki oran çiğneme performansını verir.9,10
Ezme yeteneği testi, elek metoduna benzemektedir.
Katılımcılar yapay test materyalini çiğnerler ve belirlenen elek üzerinde kalan ezilmiĢ test materyalinin
dağılım büyüklüğü bilgisayar destekli görüntü analizi
ile değerlendirilir.6 Sakız çiğneme testi pratik, vakit
kazandıran gibi avantajlara sahip olması ile beraber
elastik yapısı ile maksimum çiğneme kuvvetine imkan
tanır. Ayrıca, partiküllere ayrılmadığı için kayıp örnek
olmaz ve bu değerlendirmeyi etkilemez.39 Çift renkli
sakız çiğneme hassas ve güvenli bir değerlendirme
sağlar.11,12
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Bundan dolayı çalıĢmamızda da çift renkli sakız
çiğneme testi uygulandı. Çiğneme testinin renk
karıĢımı değerlendirilmesi görsel olarak yapıldı.
Literatürde de görsel değerlendirmenin bilgisayar analizi ile yapılan değerlendirmeye benzer doğruluk sağladığını belirtilmektedir.12 Bununla beraber,
bilgisayar analizinin görsel değerlendirmeye kıyasla
daha iyi sonuç verdiğini savunan görüĢler de vardır.11
Cunha ve ark.2 bazikfuksin içeren tanecikleri
kullanarak yaptıkları çiğneme etkinliği çalıĢmasında
çiğneme döngülerinin çiğneme performansı sonuçları
üzerinde etkili olduğunu 40 döngüden sonra daha iyi
parçalanma görüldüğünü bildirmiĢlerdir. Endo ve ark.40
yaptıkları çalıĢmada katılımcılara çift renkli sakız
örneklerini 5, 10, 20, 30 ve 50 döngü olacak Ģekilde
çiğneme iĢlemi yaptırmıĢlardır. ÇalıĢmada verileri
değerlendirdiklerinde 20 veya 30 çiğneme döngüsünün
değerlendirmede uygun olduğunu bildirmiĢlerdir.
ÇalıĢmamızda bu veriler doğrultusunda 20 ve
50 çiğneme döngüleri tercih edildi. Her döngüde de ilk
ölçüm ve ikinci ölçüm arasında anlamlı fark bulunmadı.
Bunu da protezlerin ilk takıldığında vuruk olma olasılığının daha yüksek olduğu ve ağrı oluĢacağı için hastaların etkin çiğneme yapamayacaklarından olduğunu
düĢünüyoruz. Proteze adaptasyonun artması fonksiyon
özelliklerinin artması ve protezlere kabullenilmesinden
dolayı çiğneme etkinliğinin arttığını düĢünüyoruz.
SONUÇ
Bu pilot çalıĢmada elde ettiğimiz sonuçlar
1- Hastaların gelirleri ve eğitim durumları konvansiyonel tam protez seçimini etkiler.
2- Hastaların fiziksel olarak tam proteze adaptasyonları bir ay içinde çoğunlukla gerçekleĢmektedir.
Bir ay ile üç ay arasında anlamlı farklılık yoktur.
3- Hastaların protezlerine psikolojik adaptasyonu üç
aya kadar sürmektedir.
Hastaların çiğneme kabiliyetleri ilk 24 saat içinde
vuruktan kaynaklı ağrılardan dolayı yeterli olmadığını
ama bir hafta içinde 3 aya kadar anlamlı olarak
artma olduğunu söyleyebiliriz.
Çıkar/iliĢki durumu: ‘Bu makalede bahsi geçen konu ile
ilgili herhangi bir iliĢki, bağlantısı veya parasal çıkar durumu
söz konusu değildir’
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