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YURT GENELİNDE SERBEST DİŞHEKİMLERİ / DİŞ KLİNİKLERİ / 
DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNE SUNULAN HİZMETLER 

 
 

 Çürük Aktivite Testi (ÇAT) 

 Tükürük akış hızı ve tükürük tamponlama kapasitesi tayini   
 Mutans streptokoklarının PCR ile tanısı  

 Subgingival plak biyofilm kültürü (antibiyogramsız) 
 Periodontal patojenlerin PCR ile tanısı   

 Periodontal hastalık genetik eğiliminde IL-1 polimorfizmi   
 Subgingival plak biyofilm mikroskop incelemesi 

 Kök kanalı kültürü  
 Kök kanalı patojenlerinin PCR ile tanısı   

 ParoCheck® mikroarray testi 
 Ağızda herpes virüslerin PCR ile tanısı  

 Ağız yumuşak doku hastalıklarında mikrobiyolojik inceleme  
 Dentoalveolar abse cerahatinden kültür ve antibiyogram   

 Sterilizasyon cihazlarının posta ile spor testi 
 Diş ünit su yollarının mikrobiyolojik kontrolü  

 

 
BAŞVURU İÇİN: 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı 34093, 
Çapa/İstanbul 
Tel: 0 212 4142595; Faks: 0212 524 24 80 ; e-posta: gkulekci@istanbul.edu.tr 

 
NOT: Ağız Mikrobiyolojisi için test paketlerinin gönderilmesi ve geri dönüşünde gerekli 

kargo/kurye hizmet gideri istekte bulunan diş hekimi, kurum ya da kuruluşlar tarafından 
karşılanır. 
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ÇÜRÜK AKTİVİTE TESTİ (ÇAT): 
 

Çürük risk değerlendirmesinin bir parçası olarak  

1- Her yaş için ağız diş bakımını öğretmek için; 2- Hamilelerde; 3- Ortodonti hastalarında; 4-

Yaygın restorasyon çalışmalarında; 5- Dolgu materyalinin seçiminde; 6- Koruyucu ve tedavi edici 

uygulamaların kontrolünde; 7- Hastanın genel sağlığı ile ilgili sorunlarında; 8-Diyet alışkanlığı ve 

yaşam koşulları değiştiğinde; 9- Hastanın yeniden çağırılma zamanını saptamak için yapılır. 

 

  
 

ÇAT PAKETİ ile saptanan çürük faktörleri:  

Tükürük akış hızı, tamponlama kapasitesi, tükürük mutans streptokok, laktobasil ve maya sayımı                                                                                                                               

 

FİYATI: 30 TL 
 

 
 

TÜKÜRÜK AKIŞ HIZI VE TÜKÜRÜK TAMPONLAMA KAPASİTESİ TAYİNİ : 
 

Diş hekimliğinde tükürük akış hızı tayini bir anlamda  tıptaki tansiyon ölçümüne karşılık 

gelmektedir. Tükürük tamponlama kapasitesi ağızda bakterilerce yapılan asitleri nötürleyebilme 

kapasitesidir. Hiposalivasyon  ve azalmış tamponlama kapasitesi diş ve ağız saplığı için izlenmesi 

gereken başlıca parametrelerdir. 

 

FİYATI: 5 TL 

 

 

MUTANS STREPTOKOKLARININ PCR İLE TANISI : 
 

İnsan diş çürüğü birincil etkeni olan mutans streptokokları birbirinden virulans açısından farklı 

olan Streptococcus mutans ve Streptococcus sobrinus bakterilerinin ortak adıdır. Diş çürüğü risk 

belirlenmesinde tükürük / supragingival plak biyofilmi / doku örneklerinden mutans 

streptokoklarının tür ve serotiplerini hızlı olarak ayırt edilmesi için yapılır. 

 

FİYATI: Her patojen için 75 TL 
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SUBGİNGİVAL PLAK BİYOFİLM KÜLTÜRÜ (ANTİBİYOGRAMSIZ): 
 

Periodontal hastalıklardan sorumlu olan subgingival plak biyofilm örneklerinin anaerop kültür 

yöntemiyle değerlendirilmesidir.  Subgingival plak biyofilm örnekleri  tek tek  hasta  dişlerden 

bölgesel  değerlendirme ya da hasta dişlerden toplama  şeklinde genel değerlendirme amacıyla 

alınabilir. Zaman alıcı ( yaklaşık bir ay),  zor  ve masraflı  bir test olduğu göz önüne alınarak 

antibiyotik seçimi, rekürrens ve prognoz bilgisi ve periodontal hastalık risk belirlenmesinde  

kullanılır.  

 

 

 
 

Bölgesel ya da genel değerlendirme için gönderilen örnek total bakteri sayısı,fakültatif ve anaerop 

bakteri sayısı , Porphyromonas gingivalis,Prevotella intermedia / nigrescens / pallens, 

Fusobacterium   türleri,Tannerella forsythia, Capnocytophaga  türleri, Eikenella corrodens, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans,  Candida albicans, Enterik çomaklar   yönünden 

incelenir. 

 

FİYATI: 200 TL 

 
 

PERİODONTAL PATOJENLERİN PCR İLE TANISI  : 
 

Subgingival plak biyofilm / tükürük / ağız içi doku örneklerinden istek üzerine her patojen için ayrı 

ayrı olmak üzere  Porphyromonas gingivalis,Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, 

Prevotella pallens,Tannerella forsythia,Treponema denticola, Dialister pneumosintes, 

Campylobacter rectus, Fusobacterium   nucleatum, Filifactor alocis,  Parvimonas micra, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Candida albicans   türe özel 16SrRNA primerleriyle PCR 

yöntemiyle hızla tanımlanır. 

 

FİYATI: Her patojen için 75 TL 
 
 
 

 

PERİODONTAL HASTALIK GENETİK EĞİLİMİNDE  IL-1 POLİMORFİZMİ  : 
 

Sistemik sağlıkla (kardiyovasküler hastalık, diyabet gibi) ilişkisi kanıtlanan periodontal hastalıklara 

genetik yatkınlığın belirlenmesi için kullanılır. 

Ağız çalkalama sıvısı / kan örneklerinden IL - 1 alfa ve IL - 1 beta saptanır. 
 

FİYATI: 400 TL 
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SUBGİNGİVAL PLAK BİYOFİLM MİKROSKOP İNCELEMESİ: 
 
Subgingival plak biyofilminde  spiroket  varlığı hastalık lehine bir bulgu  olduğundan periodontal 

hastalık değerlendirilmesi ve   diş bakımını öğretmek için kullanılır.  

 

 
Spiroket sayımı. 

 

FİYATI: 15 TL 

 

 
 

KÖK KANALI KÜLTÜRÜ :  
 
Zaman alıcı ( yaklaşık bir ay),  zor  ve masraflı  bir test olduğu göz önüne alınarak kök kanalı 

tedavisine yanıt vermeyen inatçı olgularda, immun ve medikal yetmezlikli hastalarda, rekürrens 

ve prognoz bilgisi, antibiyotik seçimi için kullanılır.  

 
Örnek total bakteri sayısı, fakültatif ve anaerop bakteri sayısı,  anaerop siyah pigmentli bakteri 

sayısı, Porphyromonas endodontalis,Porphyromonas gingivalis,Prevotella intermedia / nigrescens 

/ pallens, Fusobacterium   türleri,Enterococcus faecalis, Capnocytophaga   türleri, Eikenella 

corrodens,  Candida albicans, enterik çomaklar  yönünden incelenir.                                                                    

 
FİYATI: 200 TL 

 

 
 

KÖK KANALI PATOJENLERİNİN PCR İLE TANISI  : 
 
Kök kanalı tedavisine yanıt vermeyen inatçı olgularda, immun ve medikal yetmezlikli hastalarda, 

rekürrens ve prognoz bilgisi, antibiyotik seçimi için hastanın klinik durumuna göre varlığının  

önemli olduğu düşünülen patojenlerin  hızlı   saptanması için kullanılır.  

 

Kök kanalı / Periapikal doku örneklerinde istek üzerine her patojen için ayrı ayrı olmak üzere  

Enterococcus faecalis , Fusobacterium nucleatum,   Filifactor alocis,  Campylobacter rectus, 

Parvimonas micra , Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia, Prevotella nigrescens, Tannerella forsythia , Treponema  denticola,  Dialister 

pneumosintes, Aggregatibacter actinomycetemcomitans  türe özel 16SrRNA primerleriyle PCR 

yöntemiyle hızlı tanımlanır. 

 
FİYATI: Her patojen için 75TL 

 



İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 

Adres:34093, Çapa/İstanbul Tel: 0 212 4142595; Faks: 0212 524 24 80 ; e-posta: gkulekci@istanbul.edu.tr 

 
5 

PAROCHECK® MİKROARRAY TESTİ: 
 

Kullanım alanları :  

1-Antibiyotik seçimi için  

      -Erken, agressif, inatçı ve  atipik periodontitis olgularında 

      -Periodontal başlangıç tedavisi sonrası >5 mm derinlikli ya da cerahatli cepler sürüyorsa       

      -İmmun yetmezlikli hastalarda 

      -Medikal yetmezlikli hastalarda 

     - Peri-implantitiste 

2-Rekürrens ve prognoz bilgisi için 

      -Tedavinin başarı kontrolünde 

      -Randevu zamanını belirlemede 

3-Risk belirlemek için  

      -Yeni ve eski periodontitis hastalarında  

      -İmplant, protez ya da ortodontik tedavi öncesinde  kullanılır. 

4-Kök kanalı tedavisine yanıt vermeyen inatçı olgularda 

 
 
Tükürük/subgingival plak biyofilmi/ kök kanalı /doku örneklerinde 10 ya da 20 periodontal 

patojen  semikantitatif olarak bir günde saptanır. 
10 Patojen: Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola, Campylobacter 
rectus/showea, Fusobacterium nucleatum, Parvimonas micra, Prevotella intermedia, Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans a,b,c serotipleri, Eikenella corrodens, Actinomyces viscosus.  FİYATI: 250 TL 
 
20 Patojen : 10 patojendekine ek olarak Campylobacter gracilis, Eubacterium nodadum, Prevotella 
nigrescens, Streptococcus constellatus, Sreptococcus gordonii, Streptococcus mitis, Campylobacter concisus, 
Capnocytophaga türleri, Actinomyces odontolyticus, Veillonella parvula FİYATI: 350 TL 
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AĞIZDA HERPES VİRÜSLERİN PCR İLE TANISI :  
 

Subgingival plak / tükürük / kök kanalı / yumuşak doku  örneklerinde istek üzerine  ayrı ayrı  

HSV, EBV, CMV aranır. 

 

FİYATI: Her virus için 140TL 

 
 

 
AĞIZ  YUMUŞAK DOKU HASTALIKLARINDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME : 
 

Tükürük, lezyon ya da protezden alınan örnekler tükürük akış hızı  tayini de dahil olmak üzere 

kandida, Staphylococcus aureus, enterik çomak sayımı ve tür tanısı yönünden incelenir. 

 

FİYATI: 60 TL 

 
 

 
DENTOALVEOLAR ABSE CERAHATİNDEN KÜLTÜR VE ANTİBİYOGRAM :  
 

Diş ve çene kaynaklı abse tedavisinde akılcı antibiyotik kullanımı için etken mikroorganizma ve 

antibiyotik duyarlılığının saptanması için yapılır. Aktinomikoz kuşkusunda hızla mikroskop 

incelemesi yapılır.  

Ağız dışından ya da ağız içinden aspirasyonla alınan  en az 1 ml cerahat örneğinde total bakteri, 

fakültatif ve anaerop bakteri sayımları, tür tanısı ve antibiyogram yapılır.  

 

FİYATI: 200 TL 
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STERİLİZASYON CİHAZLARININ POSTA İLE SPOR TESTİ: 
 

Diş hekimliğinde kullanılan otoklav ve kuru sıcak hava sterilizatörünün biyolojk kontrolü için 

kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 
Kuru sıcak hava /Etilen oksit için 

    Bacillus atropheus spor zarfları 

 

 

 

 

 
 
Otoklav için 
     Geobacillus stearothermophilus  
                      spor zarfları 

 
 

 
 

 
 
FİYATI: 

 Tek cihaz için tek inceleme:    15 TL 

 Tek cihaz için  yıllık inceleme (aylık olarak 12 test) :   70 TL    

 İki cihaz için yıllık inceleme (aylık olarak 12 test)  :     90 TL 
 

 
 

DİŞ ÜNİT SU YOLLARININ MİKROBİYOLOJİK KONTROLÜ : 
 

Diş ünit su yollarının rutin dezenfeksiyonunun  izlenmesi (kontrolü)  için kullanılır. 

Başlık / hava - su spreyi / bardak su örneklerinden  her  örnek için  heterotrofik bakteri sayımı 

değerlendirilir.  

 

FİYATI: 30 TL 

 


