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“Ağız Patolojisi Ders Kitabı” alışıldık biçimlemenin biraz dışında tasar-
landı. Kitap, karılmış iki deste oyun kağıdı gibi, iç içe geçmiş iki farklı bölümden 
oluşturuldu: oral lezyonlar ve temel patoloji bilgileri. Temel patoloji bilgileri, 
oral lezyonların anlaşılmasında yardımcı olmak üzere az ve öz miktarda kulla-
nıldı. 

Kitap içeriğinin, ağız hastalıkları, ağız ve çene cerrahisi, periodontoloji, oral 
diagnoz gibi diş hekimliği öğretimine ait diğer ders içerikleri ile örtüşmemesine 
özen gösterildi. Lezyonların klinik ve histopatolojik özellikleri hastalığın patogene-
zini açıklamaya yetecek düzeyde verildi. Seyrek birkaç antite dışında, yaş, cinsi-
yet, ırk gibi ortalama değerlerle ölçülen klinik özellikler ve lezyonların histopa-
tolojik olarak ayırıcı tanısı, tümüyle kitabın dışında bırakıldı.

Oral patoloji konularında iki kitaptan sıkça alıntı yapıldı: Regezi J.A., Sci-
ubba J.J., Jordan R.C.K. Oral Pathology. Clinical Pathologic Correla-
tions, 5th ed., S.Louis: Saunders Elsevier, 2008 ve Cawson R.A., Odell 
E.W. Essentials of Oral Pathology and Medicine. 6th ed, Edinburgh: 
Churchill Livingstone, 1998.

Kitabın içindeki temel patoloji konuları Cotran R.S., Kumar V., Collins T. 
Robins Pathologic Basis of Disease, 6th ed., Philadelphia: W. B. Saun-
ders Co., 1999 kitabından alıntılandı. Lezyonların köken aldığı hücrelere dair 
temel bilgiler genellikle Ten Cate A.R. Oral Histology, 5th ed., St. Louis: 
Mosby, 1998 kitabından aktarılan embriyoloji ve histoloji bilgilerine dayana-
rak anlatıldı.

Oral Kanser bölümünde, konunun önemi nedeniyle özel olarak oral kan-
serlerin erken evrede saptanmasına ilişkin bazı bilgi ve görüşlere yer verildi.

Şekiller yazar tarafından çizildi. Tüm histopatolojik resimler Gazi Üniversite-
si Diş Hekimliği Fakültesi Oral Patoloji Bilim Dalı arşivinden elde edildi. 
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Doktoradan sonra, yirmidört yılı bulan öğretim üyeliğim süresince daima 
derslerimi sene başında öğrencilerime dağıttığım ders notlarından yararla-
narak verdim. Amacım öğrencilerin derse odaklanmalarını sağlamak ve yüz 
yüze ders yaparken onların yüz ifadelerini, özellikle de bakışlarını okuyabilmek-
ti. Böylelikle, immün hastalıklara geçtiğimiz bir derste, derse “umutsuzlukla” 
başlayıp ders ilerledikçe konuyu anlayabilmiş olmanın mutluluğuyla gözleri 
parlayan ve sessizce el çırpan öğrencimi de gördüm, bir türlü toparlayamayıp 
“dağınık” bıraktığım derslerdeki öğrencimin “batı cephesinde yeni bir şey yok” 
ifadesini takınmış mutsuz yüzünü de… 

Bir dersin iki tarafının hedefi, mutlaka ki aynıdır: konunun anlaşılması. Öğ-
retmen konuyu anlatabilmeyi, öğrenci konuyu anlayabilmeyi ister, ders böyle 
başlar. İşte öğrencilerimle yirmi dört yıl boyunca bunun için karşılıklı çırpınıp 
dururuz. Başardığımız dersler de oldu, başaramadıklarımız da… Uzun zaman-
dır kullanımımızda olan bilgisayarlar ve bilgisayar destekli ders araç-gereçleri 
bu çabayı daha neşeli, daha renkli ve zarif bir ortama taşıdı. Ama bir ders an-
latan olarak kendi alanımda, yani oral patoloji öğretim üyeliğinde bazı sorular 
bende hep canlı kaldı: 

Diş hekimliği pratiğinde patoloji bilgisi nasıl kullanılacaktır?
Oral patoloji temel patolojiye nasıl yaslanmalıdır? 
Öğrenciler bu derste verilen bilgilerin ne kadarını öğrenebiliyor?
 Öğrencilerin bu dersten neleri tam olarak öğrenerek mezun olması gerektiği-
ni (öğrenme çıktılarını) kim ve nasıl değerlendirmelidir?
Bugün için-varsayılan-öğrenme çıktıları doğrulara ne ölçüde yakındır? 

İşte bu kitabı, konuyu anlatabilme genel hedefiyle örtüşüm içinde, bu soru-
ları dikkate alan bir anlayışla hazırlamaya çalıştım. Diş hekimi adayı öğrencile-
rim oral patolojiyi temel patolojiye dayalı bir yapı içinde öğrensinler istedim. 
Kitabı “bakın ben neler biliyorum” egosuyla değil, “fazla bilgiyi en aza nasıl 
indiririm” yaklaşımı içinde yazdım (gerçi bütün bildiklerim de bundan fazla de-
ğildir!). 

• Kitabı yazarken başlıca nelere dikkat ettim? Patoloji raporunu hazırlarken, 
lezyonun mikroskopik tarifini, başladıktan sonra bir türlü bitemeyen karma-
şık uzun cümlelerle dolduran sevgili asistanlarıma hep takılırım: tek cümle 
hakkın mı var? Birlikte yetiştiğimiz genç akademisyenlere yazılarında dai-
ma açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanmalarını ve kısa cümleler kurmalarını 
telkin ettim. Ben de bu kitabı öğrencilerim için açık, anlaşılır ve sade bir dille 
yazmaya gayret ettim.
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• Ana dilim ile (yabancı) tıbbi terimler ikileminde nasıl bir yol izleyeceğim 
konusunda birçok tıp yazarının içine düştüğü sıkıntı benim de yakamı bı-
rakmadı! Bir türlü inflamasyona öz Türkçe “yangı” diyemedim, “immün” 
yerine de “bağışıklık” kelimesini kullanamadım! Evrensel kullanımda olan 
tıp terimlerine gösterdiğim ayrıcalığı başka sözcük ve ifadelere göstermedim 
ve kitabımı doğru bir Türkçe ile yazmaya çalıştım.

• Patolojinin kullandığı temel araç olan morfolojiyi, ki burada kast ettiğim his-
tomorfolojidir, yalnızca lezyonun (veya hastalığın) gelişim mekanizmasını ve/
veya klinik özelliklerini anlamada destek verecek kadar kullandım. 

• Verimli geçtiğini hissettiğim dersler hep eğlendiğim ve eğlendirdiğim 
dersler oldu! Beni bu yönde yüreklendiren, patolojide akademisyenliğe 
başladığımdan beri, birçok meslektaşım gibi elimden düşürmediğim kay-
nak kitap Robbins Pathologic Basis of Disease’deki üsluptur. 1974’den beri 
aralarındaki en kıdemli yazarın (Stanley L. Robbins; 1915-2003) onuruna 
Robbins Pathologic Basis of Disease adı verilerek basılan, günümüze kadar 
sürekli yenilenen ve tüm dünyada itibarı olan bu muhteşem kitabı yazarlar, 
gerçekten de keyif alarak yazmış gibidirler! Birçok bölümde, satır aralarına 
ustaca sokuşturulmuş anekdotlar ya da kısa espriler bulunur. Bunlar birden 
karşınıza çıkar, sizi şaşırtır, gülümsetir. İşte ben de öğrencilerimin buradaki 
bilgilerden sıkılmadan, mümkünse eğlenerek yararlanmasını istedim ve bu 
kitabı ben de “eğlenerek” yazdım. 

Kitap nerede başladı, nerede bitti? Kitabın içeriğini bir diş hekiminin meslek 
yaşamında az veya çok karşılaşma olasılığı bulunan lezyonlar oluşturdu. Ağız 
tıbbı (oral medicine) kapsamına girecek birçok hastalık bu kitaba girmedi. Bir 
anlamda kitabın içeriği ağızda şekillenen lezyonlarla sınırlı tutuldu. 

Elinizdeki kitabın diş hekimliği öğretim müfredatında hangi derse karşılık 
geldiği sorulacak olursa “4. sınıf, ağız patolojisi” cevabı uygun olacaktır. Öğren-
cilerim bu kitapta yalnız ağız patolojisinde adı geçen lezyonları değil, lezyonla-
rın oluşum mekanizmalarını yani patolojik temelini de bulabilecektir. Bu niteli-
ğiyle elinizdeki kitabın, ağız lezyonlarının neden ve nasıl şekillendiğini anlamak 
isteyen lisansüstü öğrenciler için de yararlı olacağı söylenebilir. Diğer yandan 
bu kitabın, patoloji uzmanlık eğitimi veya oral patoloji doktora eğitimi almakta 
olan hekim öğrencilerimiz için histomorfolojik kapsamı yönünden tatminkar 
olmayabileceğini söylemeliyim.

Bu kitap bana olan güvenini ve inancını aklımın ve vicdanımın koruması 
altına aldığım değerli hocam Prof. Dr. Ömer Uluoğlu’na en somut teşekkürüm-
dür. Dünyanın Batı’dan Doğu’ya, zenginden fakire birçok ülkesinden 100 yıl 
sonra, nihayet Türkiye’de oral patolojiyi bir bilim alanı olarak kabul ettirmek 
üzere yola çıkan sevgili hocam… Elimden bir tek bu geliyor: Size öğrencilerim 
adına şükranlarımı sunarım.

Tülin Oygür

2010, Ankara
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B Ö L Ü M 1 PULPA PATOLOJİSİ
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Diş hekimliği öğrencisi ilk yıldan iti-
baren pulpanın embriyolojisini, histolo-
jisini ve anatomisini öğrenmeye başlar. 
Sonra pulpa hastalıkları da öğretilir. 
Dördüncü sınıftaki bir diş hekimliği öğ-
rencisinin pulpa hakkında öğreneceği 
tek şey kalmıştır: gerçekler…

Dişin kuron ve kök kısımlarında, 
tamamen dentin ile çevrili kesintisiz 
boşluğu dolduran pulpa, homeostaz 
dışına çıkan olaylara verdiği klinik ve 
morfolojik tepkiler açısından oldukça 
“şaşırtıcı” bir dokudur. Çünkü, pulpa 
patolojilerinde izlenen histopatolojik 
olaylar ile klinik veriler, tam uyum 
içinde değildir. Başka türlü söylersek, 
dişin klinik durumu, pulpada olan bi-
teni her zaman “doğru” anlatmaz. Bu 
nedenle pulpa hastalıkları histopato-
lojik bulgulara değil, klinik semptom-
lara bakarak tanımlanır1. 

Pulpanın hemodinamik olayları 
kendine özgü dengelerle yürür. Bunun 
birden fazla nedeni vardır: Herşeyden 
önce pulpa dokusu neredeyse tama-
men sert dokuyla çevrilidir. Nitekim, 
esneyebileceği bir alan olmadığı için 
ekstrasellüler matriksinde elastik fibril 
bulunmaz. Hemodinamik olayların 
yürütücüsü olan kan ve lenf damarla-
rının, duyu sinirleriyle birlikte pulpaya 
giriş-çıkış yaptığı kapı sadece 0.3 ila 
0.6 mm çapı olan foramen apikale ve 
belki birkaç tane daha ikincil deliktir1. 
Bunlara pulpanın, vücuttaki diğer bağ 

dokuya göre sudan daha zengin olması  
(¾ oranında) da eklenmelidir2. Do-
layısıyla pulpanın fiziksel, kimyasal ve 
mikrobiyal iritasyonlara verdiği tepki, 
diğer bağ doku tiplerine göre farklıdır. 
Açık söylemek gerekirse daha çelim-
siz, daha zayıftır.

Çelimsiz, korunmasız yapısının do-
ğal sonucu olarak pulpada homeostaz 
aralığı gayet dardır. İşte, hücre zede-
lenmesi ve hücre ölümünü engelle-
mek üzere, gayet dar bir aralıkta işlev 
gören odontoblast uyarıcılığı, bir an-
lamda pulpanın sahip olduğu önemli 
bir üstünlüktür ve özeldir. Dentinal 
tübüller içinde uzanarak “dışarıya” en 
fazla yaklaşan odontoblastik uzantılar 
(Tomes lifçikleri), pulpada irritasyon-
ları ilk önce “fark eden” canlı yapılar-
dır. Dış etkenin tübül sıvısında yarattığı 
fiziksel değişimleri, içlerindeki mikrofi-
lament ve mikrotübüller aracılığıyla 
odontoblast gövdesine komşu sinir 
alıcılarına taşırlar2. Bakteri söz konu-
su olduğunda, çürük bölgesinden ilk 
ulaşan bakteri toksinleri ile irrite olur 
ve bu kimyasal uyarıyı gövdeye kadar 
hızla iletirler. 

Pulpanın zengin odontoblast-sinir 
bağlantılarıyla, daracık homeostaz 
aralığında ortaya koyduğu acil yanıt-
ların nedeni bellidir: pulpanın silahları 
zayıftır, ortaya çıkan zedeleyici etki 
durdurulmalıdır, yoksa şansı fazla ol-
mayacaktır! 

 PULPA PATOLOJİSİ
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Pulpa Hiperemisi

 Organizmanın verdiği temel 
patolojik yanıtlardan hiperemi / 
konjesyon, bir organ veya doku-
da kanlanmanın artmasıdır. Küçük 
çaplı damarlar ve kapillerler, geniş-
lemiş ve kanla dolmuştur. Kanlan-
ma, damar ağının arteriol tarafın-
da artmışsa aktif hiperemi, venöz 
tarafında artmışsa pasif hiperemi 
olarak adlandırılır. İkisinin mekaniz-
maları farklıdır: Aktif (arteryal) hipe-
remi kan damarının nörojenik uya-
ranla genişlemesi (vasodilatasyon) 
sonucunda damara kanın hücum 
etmesiyle gelişir. Pasif (venöz) hi-
peremi ise kanın venöz dönüşünde 
bir engelleme veya yavaşlama söz 
konusu olduğunda, kanın damarda 
göllenmesi nedeniyle ortaya çıkan 
hiperemidir. Pasif hiperemiye kon-
jesyon da denir3. Bekleneceği gibi 
(nörojenik etki geçici olacağından) 
aktif hiperemi uzun sürmez; buna 
karşılık pasif hiperemi genellikle 
uzun sürelidir. Hiperemi, damar içi 
hidrostatik basıncın artması nede-
niyle intertisyel alana kan sıvısının 
çıkması, yani ödemle sonuçlanır. 
Bu durum tabii ki esas olarak pasif 
hiperemide belirgin ve kalıcıdır3.

Pulpada, homeostazın sınırlarını 
zorlayan, hafif denebilecek uyaranla-
ra karşı ortaya çıkan tepki aktif hipe-
remidir. Arteriol dilatasyonun nedeni, 
tübüller içindeki odontoblast uzantı-
larının ve duyu sinirlerinin iletimiyle 
sağlanan sinirsel tembihtir. Sinirsel 
tembihe fiziksel, kimyasal ve mikrobi-
yal etkiler yol açabilir. Kavite açmak 

veya protetik amaçlı diş kesimi gibi 
uygulamalar, pulpa hiperemisine yol 
açan başlıca fiziksel olaylardır. Vasodi-
latasyon odaksal değil, yaygın olarak 
izlenir. Artmış damar-içi hidrostatik 
basınç nedeniyle kan sıvısı intertisyel 
alana çıkar, böylece ödem meydana 
gelir. Ödem sıvısı proteinden fakir ve 
mikrop içermeyen transuda niteliğin-
dedir. Akut inflamasyonu karakterize 
eden vasküler permeabilite artışından 
ve lökosit aktivasyonundan bahsedile-
mez. Lökositler varsa bile tek tüktür. 
Pulpa hiperemisi, narin pulpanın nor-
mal homeostazın dışına taşmış zede-
leyici etkiye, ortamda sıvıyı arttırarak 
verdiği ilk tepkidir ve geri dönüşlüdür. 
Pulpa hiperemisinde inflamasyon de-
vinimleri gerçekleşmez. Yine de pulpa 
hiperemisi için fokal reversibl pulpitis 
terimi kullanılabilmektedir4,5. 

Akut Pulpitis
Pulpa Apsesi; Supuratif Pulpitis

Akut pulpitis terimi “kronik pulpitis” 
in de var olduğunu çağrıştırabilir an-
cak, pulpada patolojik anlamda kronik 
inflamasyon gelişmez, geliştiği zaman 
da ortada pulpa kalmaz! 

Akut pulpitis hafif veya orta 
şidette irritasyona pulpanın verdiği 
erken inflamatuar cevaptır. Güçlü 
bir tepkidir; etkeni veya etkenin 
yol açtığı zedelenmeyi ortadan 
kaldırmaya yönelik hücresel ve 
vasküler olayları kapsar. Hiperemi ve 
ödemin yanısıra, nötrofil lökosit ve 
makrofaj infiltrasyonu ile karakterlidir. 
İnflamatuar ödem, nekrotik ürünler 
ve proteinden zengin eksuda 
niteliğindedir.
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  Akut inflamasyon, tıpkı di-
ğer hücresel olaylar gibi, hücreler 
üzerinde biyolojik etki gösterebilen 
(biyo)kimyasal maddelerin yön-
lendirdiği, zedelenmeye karşı aktif, 
canlı, güçlü bir yanıttır. Amaç, zede-
lenmeyi sınırlamak, zedelenen yapı-
ları temizlemek ve iyileşmeyi başlat-
maktır. Bunları başaracak olanlar ise 
kan dolaşımındaki lökositler ve plaz-
ma proteinleridir. O halde akut infla-
masyonda ilk adım, kan dolaşımıyla 
bölgeden geçmekte olan lökositleri 
ve plazma proteinlerini, dolaşım-
dan dışarıya, zedelenme alanına 
taşımaktır. Lökositlerin ve plazma 
proteinlerinin intertisyel alana çıka-
bilmesi ancak kan damarlarında 
gerçekleşecek bazı değişikliklerle 
mümkün olacaktır. 

Akut İnflamasyonda Vasküler 
Olaylar: (1) Vazodilatasyon •Hüc-
re ve doku zedelenmesi başladığı 
zaman, zedelenen hücrelerden 
ortama salınan bazı biyokimyasal 
maddeler proinflamatuar etkiyle 
damarlar ve etraftaki diğer hücreler 
üzerinde, biyolojik bir hareketlen-
me başlatacaklardır. •Buna göre 
bölgedeki sağlam arteriollerin düz 
kas tabakasında gevşeme olacak 
ve vazodilatasyon meydana ge-
lecektir (vazodilatasyona bir miktar 
nörojenik etki de katkı sağlayabi-
lir). •Damar çapı genişlediği için 
bölgeye gelen kan miktarı birden 
artacaktır. •Kan hacminin artması 
damar içi hidrostatik basıncı yük-
seltecek ve dışarıya plazma sıvısı 
sızacaktır. •Bu yüzden damarlarda-
ki kanın konsantrasyonu artacak ve 
akım yavaşlayacaktır •Kan akımın-
daki durgunluk staza yol açacaktır. 

 

•Akımdaki durgunluk ve staz lökosit-
lerin, normalde yer aldıkları damar 
ortasından damar çeperine doğru 
itilmelerine yol açacaktır. (2) Per-
meabilite artışı •Zedelenme ala-
nında damarların da zedelenme-
si, kan proteinlerinin ve lökositlerin 
doğrudan ortama çıkmasını sağlar.  
• Ayrıca bazı proinflamatuar biyo-
kimyasal maddeler de damar en-
doteli üzerinde güçlü etki gösterirler. 
•Histamin başta olmak üzere vazo-
aktif bu maddeler, endotel hücre-
lerinin kasılmasına, bağlantı aralık-
larının genişlemesine ve böylece 
plazmanın, proteinlerin ve lökosit-
lerin kolaylıkla dokuya geçmelerine 
yol açar. 

Akut İnflamasyonda Hücresel 
Olaylar: (1) Lökositlerin damardan 
geçmesi ve aktive olması. •Stazın 
etkisiyle damar çeperine yaklaşan 
lökositler (nötrofil lökosit ve makro-
fajlar), zedelenme alanında orta-
ma salınan bazı biyokimyasal mad-
delerin de etkisiyle damar çeperine 
tutunurlar. •Bu tutunmada, endotel 
hücresindeki karşılıkları ile bağlantı 
yapmak üzere etkinleşen adhezyon 
(yapışma) molekülleri önemli rol alır. 
•Yine bazı tür adhezyon molekülle-
rinin yardımıyla, endotel hücreleri 
arasından intertisyel dokuya çıkar-
lar. •Kan akımında “sessizce” do-
laşmakta olan lökositler artık etkin 
hale gelmektedir. (2) Kemotaksis. 
•Ortamdaki bazı kimyasal madde-
lerin veya varsa, bakteri ürünlerinin 
daveti ile lökositler, bu maddelerin 
en yoğun olduğu tarafa doğru iler-
lerler. •Yön tayininde lökositlerdeki 
söz konusu maddeleri bağlayabi-
len alıcılar rol alır; en fazla bağlan-
tı yapan alıcı yoğunluğu lökositin
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ne tarafındaysa hücre o tarafa 
doğru ilerler. (3) Tanıma ve fagosi-
toz. •Böylece zedelenme alanına 
ulaşan nötrofil lökositler ve mak-
rofajlar, ortamdaki nekrotik hücre 
artıklarını, bozulmuş yapıları, varsa 
bakterileri vs. içlerine alarak kimya-
sal sindirime uğratır. •Lökositlerin bu 
yapıları ve özellikle yabancı orga-
nizmalar olan bakterileri “tanımala-
rı”, bu maddelerin ortamdaki plaz-
ma proteinleriyle sarılması (buna 
opsonizasyon denir), lökositlerin 
de plazma proteinlerini bağlayan 
alıcılarıyla bunları tutmasıdır. •Sindi-
rilecek maddeyle lökositin bağlantı 
yaptığı odağın etrafında, lökosit, 
stoplazmasını yalancı ayaklar ha-
linde uzatır ve maddeyi sarmalar. 
•Hücrenin enzim kesecikleri, sin-
dirilecek maddeyi saran boşluğa

yaklaşır, zarlar birleşir, sonra erir ve 
en sonunda içeriğindeki eritici en-
zimleri boşluğa döker. •Böylece artık 
madde veya bakteri sindirilmiş olur. 
•Fagositoz eylemi güçlü ve şiddetli 
biçimde sürerse, intertisyel doku da 
eritici enzimlerle eriyerek harap olur. 
Meydana gelen kremamsı nekro-
tik yapıya apse denir. Nekroz ve 
likefaksiyon (erime) yaygınsa buna 
supuratif inflamasyon adı verilir3. 

İnflamasyon sınırlı bir alanda ise 
canlı kalmış komşu odontoblastlar 
canlılıklarını sürdürebilir (Resim 1.1). 
Bu da reperatif dentin (irritasyon den-
tini; tamir dentini) oluşumuna yardım 
edecektir. Nitekim, zedeleyici etkenin 
ve inflamasyonun hafif ve sınırlı oldu-
ğu durumlarda pulpada iyileşme ve 

Ekspoz alanına komşu pulpa dokusunda, harap olan odontoblastların (kalın ok-
tan sonra) yerinde birkaç nötrofil lökosit varlığı (X400, hematoksilen-eosin). 

Resim 1.1. 
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reperatif dentin yapımı beklenebilir. 
İyileşmekte olan pulpada akut infla-
masyon alanı granülasyon dokusuyla 
çevrilmiştir. Bu doku kanla dolu kapil-
lerler, makrofaj, nötrofiller ve tek tük 
lenfosit ile irice nukleuslu bağ doku 
hücrelerinden oluşur. Pulpa, harap 
olan bağ doku hücrelerinin yenilen-
mesi ve eksudanın lenfatiklerle uzak-
laştırılması sonucunda eski haline 
dönerek iyileşir (resolüsyon). Skar do-
kusu oluşmaz. 

Sınırlı bir alandaki akut pulpitis 
tablosuna erime (likefaksiyon) gös-
teren odaksal nekroz alanı da eşlik 
ediyorsa buna pulpa apsesi denir. 
Apsenin çevresinde de granülasyon 
dokusu vardır (Resim 1.2). Küçük bir 
apse iyileşebilir. 

Akut inflamasyon yaygınsa şiddeti 
de fazladır. Pulpa bağ dokusu, nötrofil 
lökositlerden ve makrofajlardan açığa 
çıkan proteolitik enzimlerle kolayca ve 
yaygın şekilde likefaksiyon nekrozuna 
uğrar. Bu durum supuratif pulpitis 
olarak adlandırılır. Başlangıçta can-
lı kalan odontoblastlar bile, nekrotik 
ortamdaki kimyasal ürünlerin etkisiyle 
ölür. Supuratif pulpitis iyileşmez, pul-
pa tümüyle nekroze olur. 

Pulpada gelişen kronik infla-
masyon neden iyileşmez?

Patolojik anlamda kronik inflamas-
yon, bir dokuda yıkım ve yapım sü-
reçlerinin iç içe geçtiği, immün sistem 
hücreleri olan lenfosit, plazma hücre-
si ve makrofajlarla yürütülen, etken 
kaldırılınca iyileşme gösteren, uzun 

Ekspoz alanına yerleştirilmiş dycalın (beyaz asteriks) altında boşalmış apse (a) 
alanı ve çevresinde granülasyon dokusu (ok) (X100, hematoksilen-eosin). 

Resim 1.2. 


