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I. GİRİŞ 

Günümüzde ağız-diş sağlığı hizmetlerini toplumun müm-

kün olduğu kadar geniç bir kesimine götürmeyi amaçlayan ça

lışmalar, bu hastalıkların sonuçlarını tedavi etmek yerine, 

koruyucu uygulamalarla önlenmesi ve giderek bu hastalıkla

rın toplumlarda görülme ve oluşma hızlarının azaltılması 

prensibini temel almaktadır. 

"Koruyucu Dişhekiuüiği" olarak tanımlanan bu· anlayış 
' ' 

ağız-diş hastalıklarıyla mticadelede öncelikle, "İnsanlarda 

on oık g().rUlr3n hautolık0 olorak bildirilen diş çUrUkleriy

le, çürük etyolojisine ve periodontal hastalıklara yönel-

miştir (54). 

İnsanda diş çürüğüne eğilimi etkileyen pek çok iç ve 

dış faktörler vardır. Genel olarak da dişin d ···~encinin bu 

faktörlerin başında geldiği kabul edilmektedir (23, 27, 32). 

Dişin direnci, gelişim döneminde belirlenen kimyasal yapı

sıyla ve özellikle de çürtik olayının başladığı mine taba

kaeJ.nın kimyaoal yapısıyla çok yakından ilgilidir. 

D r e a ve arkadaşlarının 1930'larda minenin kimya

sal yapısı Uzerine yaptıkları araştırmalar, ilk kez olarak 

bu yapının o gUne kadar bilinen kalsiyum, fosfor gibi ana 

bileşenlerinitı dışında flUor., vanadyum vb. gibi elementle

ri de kapsadığını ortaya koymuştur (11). Söz kon.usu ele-

mcntler, "tı'ıl kro elemontler", "Minör elementler" ya fü:ı u E-

ser elementler" olarak tanımlanan grupta ·yer almaktadırla:r•. 

Daha oonraki çalışmalarda, 20mr'luk dıç minede bu gruptaki 

elementlerden en az 25 tanesi daha saptanmış ve bunlar mi-
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nenin aUrokli , sabit bile9enleri olarak tanınmışlar

dJ.r ( 15 t J 5) • 

Eoer elementlerin, minenin fiziksel özellikleri Uze

rindoki etkileri ve diç çUrU~Und~ oynadıkları rol, önce

leri yalnızca ve yoğun olarak flüor konusunda incelenmiş

tir (31, 34). Doho uorırolnrı çocuklar Uzerindo yapılan e

pidemiyolojik araştırmalar, hayvan deneyleri ve in vitro 

çalı~~malar, flüor dışında da bazı eser elementlerin, muh

temelen dişin geli~im döneminde mine yapısına girerek,di

şin direncini de~iştirip çUrü~e e~iliınini olumlu ya da o

lumsuz yönde etkileyebileceklerini göstermiştir (6,23,34, 

50). 

Araştırma konumuz olan selenyum, yukarda sözü edilen 

yöntemler kullunılarak diş çürükleriyle ilişkisi arnştı

rılmıg eser elementler arasındadır. Ancak, elementin diş 

çürükleriyle ilişkisinde, dünya üz~rin~:e çeşitli toprak -

lard'a farklı da[tılışının sonucu olarak, bu topraklar üze -

rinde yetişen ve elementin insan organi~masına giriş yolu 

olan, başta tahıllar olmak. üzere bütün besin ürünlerinde 

de~işik miktarlarda toplanması, bölgesel ve Ulkelerarası 

farlclı sonuçların gözlenmesine yol açmaktadır (36). 

Ara9tırmamızda bir çevre faktörU olan selenyum ile 

bir insan hnstalı~ı olan diş çUrU~ü arasında biyolojik se

bep sonuç ba~ıntısının var olup olmadı~ı, Ulkemiz koşul

larında, ilk kez, ''Toplumların sa~lık du~umlarının ve has

talıklarının çevre ve yaQame koşulları içinde incelenmesi" 

şeklinde tanımlanan epidemiyolojinin yöntemleri kullanıla

:rak, Yozgnt ve Balıkesir' in bnzı köyleriyle Mimar Sinan kö-
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yUnde, ki~i başına dLlçen çUrUk miktarları ve diş-selcnyunı 

konaantraayonları tayin edilerek incelenmiştir (54). 

·. 



II. KON UY/~ İLİŞKİN ÇALIŞMALAR 

Selenyum, metaloid bir element olarak 1817 yılında 

İsveçli kimyacı B e r z e l i u s tarafından keşf~dil

miştir (44). Beslenme fiz:t·olojisi açısından, "İnsan .do

kularında çok dü~ıük mikto:ı;larda bulunan, normal doku me

tabolizmas~ ve enzim sistemlerinin aktivitclori için ge

rekli elementler" olarak tanımlanan "Eser elementler" 

grubunu girmektedir (54). 

Selenyum, dUnya Uzerindeki bitki örtUsUnde ve besin 

maddelerinde, hayvanlarda kesinlikle kanıtlanmış tokaik 

etkiler, j_nsanlarda da diş çürüklerine eğilimi artırma-

sı dı3hil çeşitli muhtemel zararlar oluşturmaya yetecek dU

zeylere kadar ulaşabilecek miktarlarda bulunmaktadır (50). 

A - İdrardaki selenyum konsantrasyonu 

Bu araçtırmalar, diş çürükleriyle selenyum arasında

ki il:\.r;k1nin incolonmonindo oık kullanılnn b:ir ölçlit olan 

insan idrarındaki selenyum miktarının ölçülmesiyle başla-· 

mıştır. 

Bu konuda ilk olarak 1916'da G a s s m a. n n, idrar-

da selenyum miktarını 0.8-1.2 mg/100 cc olarak bulurken, 

1918'de F r i t s c n aynı bölgelerde yaptığı analizlerde 

insan idrarında selenyum bulunmadığını bildirmiştir. 

Fritsch'in bulgusunu 1936-38'de D u d 1 e y ve 1939'da da 

M a n v i 1 l e . destekleyerek, sağlıklı insan idrarında 

bulunmayan bu elementin idra~da saptanmaaının,kişinin her

hangi bir yolla selenyum aldı;tın~n işareti oaymışlardır (48). 
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1936 yılında S m ·i t h ve nrkadogları, oalonyumdan 

zengin topraklarda,idrar-selenyum miktarını 10-200~/100 cc 

olarak saptarken, 1~4l'de S t e d ri e r ve L i d f e l d t 

selenyumun rız bulundu~u b~lgelcrdo de oo~lıklı inoon idra

rında 0-15~/100 cc oranında selenyum bulundu~unu ortaya koy

muglardır (48). 1970'de G 1 ov er, selenyum ile çalışan 

1517 ir}Çidc yaptığı analizler sonucu,' idrarda fizyolojik sı

nır de~orini o.ı mg/lt olarnk bildirmiçtir {16) • . 
' 

Besinlerle vUcuda alınan selenyum, bU~Uk HlçUde idrar-

la atılmaktadır. Bu nedenle 24 saatlik idrarda ooptanan oe

lenyum miktarı, besinlerle alınan gilnlUk mikturın UlçUtU aa

y:ıla.rak, idrardaki selenyum miktarıyla diçı ı~Udfülori arnoın

da direkt ilişki olup olmadı~ı, bazı araştırmacılar tarafın

dan incelenmiştir. Bu konuda H a d j i m a r k o s , S t OJ r -

v i c k ve R e m m e r t'in 1952'de H a d j i m a r k o s 

ve B,o :n. hor s t'un ise 1961'de Oregon eyaletinin (A • .B .. D.) 

.3 bölgesinde 14-16 ·~,rnş grubunda yaptıkları araş tırmalar t yük

sek çürük prevalansının 24 saatlik idrordaki yUkoek selenyum 

miktarı ile ba~ıntılı oldu~unu göstermi9tir (27). Tank ve 

S tor v i c k do 1960'dn V:yoming'do (A.n.D.) 10-10 yrHJ gru

b~nda 4 b~lgede yaptıkları araçtırmalarda yilksck çLlrLlk preva

lansının idrardaki yüksek selenyum miktarıyla ilişkisini, ba

zı bölgelerde gösterebilmiçlerdir. Bu ara~tırmacılar, idrar

daki selenyum miktarının çUrült baçlad.ı.21. znm.'.:lnki değil, a

raştırmanın. yapıldı~ı gtindeki selenyum alımını gUsterdi~ine 

dikkati çekmişlerdir (50). 1960'da aynı ili~kiyi, Yeni Zollan-

da' da C a d e 1 1 ve C o u s i n a inc..;;lumi.;ler ve idrar

daki selenyum miktarıyla çürUk pravalaneı a~asında bir ilişki' 
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bulamamışlardır (27). AQcak bu aragtırmanın aelonyumdan fa

kir topraklar Uzerinde yapıl~ı~ olması, sonuçları otkllcmi~

tir (20). 1974'de ise Ad kin o, Bar m e a ve S c ham

s c h u 1 a, \'!HO programı içinde Ye11i Gine' de çUrl.ik prevnlan

sı % 0.0-29.5 gibi çok bUyUk farklılıklar gBateren bUlgcler

de selenyum dahil 18 elementin idx·ardaki miktarl.(l:r:ını,. çtirüğe 

t:ıtkilori nçıoından incelemişler, ancak bütlln ı;d.ncrsllori fiz

yolojik deGcrlcr arasında bulmuçlardır (1) • 
. . ., 

B - İnsanlarda selenyum zehirlenmesi 

Toprnklnrında selenyum bulunan b~lgelcrdc yn~nynn insnn

ları, oelenyum zehirlenmesi açısından inceleyen ilk nlan ça

lıçmnları, 19J6'da S m i t h, F r a n k ve W o a t f a 1 l 

tarafından, 1937'de de S m i t h ve W o s t f o 1 1 tarafın-

dan A.B.D.'ndc yopılmıçtır. Her iki çnlışmndn ~a yLlkaok çUrUk 

prevalunsı, scJ.cnyum zehi:clenmesinin oık rnstlannn boli.r.tile

ri rırnnındn bildirllmiçtir (7). Do~nl bcoin ku~/nnklurının ne-

den oldu~u ilk selenyum zehirlenmooi, 1940'da 1 e m 1 e y ta

rafından bildirilmiş, bunu 194l'de 1 o m 1 o y ve M o r r y

m an n'ın bildirdikleri vakalnr izlemiçtir (JJ). 

C - Besinsel kay ·:.:ıarda selenyum 

Selenyum, çeşitli zararlar oluşturabilccc~i insan orga

nizmasına, -endüstride bu olcrrı0ntin kullen1.ld:ı/~:ı. bnzı içkol-

ları hariç tutulursa-, başlıca ve ~ek olarak besinler yoluy

la girmektedir. 

DUnyanın çeşitli bölgelerinden gele~ bu2dnylarda selen-

' S c h r o c d e r ve ark2da0~.crı 1970 yılında f0k çok besin 
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maddesinde selenyum miktarı tayin etmigler ve başlıca kay-

nak olan buğdayda 21 ppm' e kndar yükselen de[.terler sr-ıpta

mışlardır (44). Bu de~erler, S mi t h ve 1 il l j e ta

rafından, günlük beslenmede l mg/kg vücut ağırlığı ve sUrek

li nlındığı.nc'.n dn O. 2 mr;/kR vUcut o/~ırıır::;ı olnrnk bildir J

len fizyolojik dcilcrlerin kolaylıkla goçilcbilcccreini .gUa

termigtir (50). H i g g s, Mor r is ve L ovan der, 

1972 yılında bir çok besin maddesinde yaptıkları aroştırma

lnrda , bflincn pişirm~ tekniklerinin, bcoinlorin kupnadı~ı 

oelenyum miktnrında çok az kayba neden olduklnrını göntürmiş-

lerd.ir (30). 

Bnzı besinlerdeki selenyum miktarlarıyla bu lınoinlcrlo 

bcDlcncn toplumlardaki diş çürükleri araı::ıındnld il içl:i, H a·

d j im n r kon ve Don hor ot tnrnfındnn 19Gl'de 0-

re~on'dn (A.B.D.), çLlrlik preval~nsları farkı~ topraklarında 

az ve çok selenyum bulunan bölgelerde incelcnmiçtir (23). 

Bir baqka nra;ıtırmada, VllIO programı i çindc B n .r m o o, A d-

k i n s ve S c h a m s c hu 1 a, 1970 yılındn Yeni Ginc'de 

çLlrUk prevalnnsları çok farklı b~lgelerde halkın ana besin 

kaynağı olan 3 bi tkidc rıclenyum miktnrlnrını onptomı.~~1ar vo .~·· 

çUrUkle muhtemel ilişki kurmu~lardır (2). 

D - DUnyada selenyum da~ılımı 

Elementin jeolojik da~ılıını, G o 1 d s c h m i d t ta-

rafından incelenmiştir (17). Selenyumdan zenRin hhleoler , 

dUnyanın pek çok UlkeBind& saptnnmıçtır. Eu Ulkul~r orasın-

.. 

da Kuzey ve GUney Amerika, Ce?. DJir, :ı'ao, İoprırıya, İrlanda. 

İorail, Almanya, Bulgar:i.c·~an., :i•'rur.ısa, So·vyetler Birliği, Avua-



- 8 -

tralyn ve Afrika'nın gUnoyindoki bn~ı Ulkolor onyılnbilir (5, 

16, 52). Ancalc1 selenyumun az ve «(Ok bulunö.uğu 'oölgele:r:lo diş 

çUrUklcri arasındaki iliçki, bir kaç araçtırmoda incelenmiş

tir. 1960'da T a n k ve S t o r v i c k WyomirıG'de selen

yum açısından farklı bUlgelerde diç çUrLi~il prevalnnoının da 

farklı oldu~unu bildirmişlerdir (50). 1969'dn iso L u .d w i g 

ve B i b b y, topraklarındaki selenyum· miktarları farklı böl

gelerde çürük prevalansını incclemic;lerdir ( 27). 

·. 
E - Hayvan deneyleri 

Pek çok aragtırmacı da diç çürükleriylc selenyum a1·asın-

daki iliçkiyi hayvan deneyleriyle incelemigtir. Bu rıraçtırma-

ların ilki, 1949'da E n g 1 i s h tarafından J divi kUpe~e 

normal beslenmeyle organik selenyum tuzları verilerek yapıl-

mıştır. 25 hafta sonra yüksek dozda selenyum alan köpekto ~de.:-.·· 

tinde ve altçene kemi(tinde yapıcial bozukluk, kondi1 biç:irnin-

de de ao~içiklik saptanmıçtır (lJ). 195l'de W hen t c raf~, 

E n g l i s h ve S c h l a c k, beynz farelere intrnperitonal 

sodyumselenit vermigler ve ~eksik dozda selenyum alanlarda diş 

çürUklerinin arttı~ını ·gustermi~lerdir (56). Mu h 1 c r ve 

S c h a f c r , 1957 'de bcynz ftırclerdc 140 r;Un nüre ıı b:ir a-

ra çıt:ı..rmoda, dişlerin gelir;im döneminden oonrn voriliın aolen

yumun «;Urü{~o oEilimi nrt1rmthlıf,ın1., nncnk f n rc lnr 1 n lcilo koy

bottiklerini göstcrmi_rylerdir { 29). l'.}~)SJ 'da l' n p p n 1 a r-

d o, 65 gün süreyle mide tüpUyle Gı..Jdyummıleni t vnrdi(;i be;raz 

flırolerde çi..iri.ik inaidcnsinde artıQ oJ.uu[:ur~;.ı bilcllrm:lçıtir (23). 

1961 ve 1963 'de B ü t t n ı: r , ge:bcı beyn.:ı; fnrel<•ro oodyumse-

leni t vermiş ve dişleri:ı geliQim dönemi sürNd ndo verilon se-

lenyurnun di~J çlirUkl er ln:i. crwmli ölçLido gö~te:r.miş-
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tir (23). 1961•de C 1 a·y c om b ve arkadaşlnrı, oclcnyu

mun fı:ırclorcle cliç çürükleri irwidcnnini art::...rnıı:.dı.iÇın.:i. ortaya 

koymuşlardır (6). 1962'dc T cm p· e ot in 1 , diQlcı·i ge-

] içim döneminde olan yavru fı:ırclE~ro porent8rol vorilen oelen

yıım tuzlarının çUrUk insidenaini artırdı~ını ~GaLormiştir(29)~ 

19611- 'de M. ü h 1 e m a n n ve K ö n :i. g , 1
) ynvru Oo

boı~nc-Mendol faresine, çürük yapıcı d:i et ile i(;:.ıc :wyunda ba·· 

z ı o ser eJ,::;rncnt tuzları vormi çılerclir. 20. gün Un oonunda se

lenyum tuzları almı] olan farelerde kilo kaybıyla birlikte 

diç: çUr\iklori insidcnsindc a7.nlma r;Uriilmür~"tUr. Ar·!i!Jtıı•macı

lar bu ;ın;ıırtıcı sonucu, farelerin Bclcnyumun yol nçtıi~ı iq

tahaızlık nedaniyle çUrUk yapıcı diottcn az ynmo]Grinc ve 

elementin yerno-içmc deng0i.Jini sistemik bir tokoik c ·LkiyJ.e 

bozma sıno ba~lEımı:ılardır (.38) • 1966 'da H n d j i c:ı n .r. k o ş, 

deney hayvanlarına dişlerin eeligim dBnemi aonrfıaı verilen 

seleny.umun çürük insidensi üzerinde çelişkjJ_i sonuçlor ya

rattı~ını gözönUne alarak bir aragtırmn planlamı~tır. Bu a

raştırmada selenyum tuzları verilen farelerin, nldıkları be

sin ve su miktarıyla yeme-içme alıQkunlıklarının biçimi in

celenmiştir. Aragtırma sonuçlarına göre, sclenytıınun deney 

hayvanlarının fizyolojik su-besin alımı dengeoini bo~duğu 

ve hem içme suyuna katılan hem da aiatemik yolla verilen se

lenyumun iştahsızlık y&rı:ı ttıl~ı gö::ıter ilmiı;ıtir ( 2)). 

Deney hayvanlarında ı;Urm: olıı:;n.:.ı.t;rıl~a çcq itli fn~ct<.ir

lorle etkilendiği daha non.cn 196~) '(;n ü U t ~ ı~ o r turnfJ.n

dan da· gösterilmiştir ( 27) • 1908 •de i~· n v :i .. n, fn :-\::1erc. rm

lenyum tuzları vererek sulkuo çürükle.rinde nrtı;ı old.u?_'çunu 

göstermiştir (24). 
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Selenyum ile diş çUrUkleri orasındaki iliçki, dnney 

hayvanlerında en uzun sürede B o w e n tarafından :i.nce

lenmiş ve 1972 yılında sonuçlandırılmıştır. Bu araştırmada 

d.eney grubundaki 3, kontrol grubundaki 7 mnyrnın ., 5 yıl sU

r~yle çUrUk yapıcı diet ve çekerli su ile beslcnmi9 ve de

ney grubunun içme suyuna 15 ay süreyle 2 ppm, doho sonra 

da ı ppm sodyumaelenat katılmı~Jtır. Araçtırm::ı sonunda de·· 

ney erubundaki çilrük inoidenoinin kontrol erubundnkinin 2 

kntına ulşçtı~ı g~rillmUgtür. Kronlorının geli9jmi aroo

tırma süresince tnmamlnnan 2. bUyük ozılarln kü<;Uk nzılar 

sarımsı tebeçir g~rUnUffiilndeyken, nraçtırma brı9lndı~ında 

kronlarının gelişimi tamamlanmış olan 1. büyUk azıiar,yu

pıoal de~igiklik gBstermcmiştir. Ayrıca 1. bLiy~k a~ılorda 

çürtik riski olnnların nncok b:ir knç tonooindo çtirlik oltH;-

mugtur. Buna eörc araotırma sonuçlarında, uclcnyu~un et-

kileri, nDi:1lerin geliçim dönemi süresince nlındıi;:ı.nda çii·· 

rUk artırıcı, bu dönem sonrası ise orta derecede çürük en

gelloyicin olnrnk bildirilmigtir ( 6 ). 

F -.ÇLlrU~o iliçkin olarak insan dokularında oolonyum 
·----·---·--·--

Selenyum ile diç çUrüklcri arasındaki ili~}kinin epide

miyolojik ara0tırmalarla incelenmesinde tırnaklardaki se

lenyum miktarı, yeni bir ölçUtolarak 1973 yılında H o d j i-

m a r k o s ve B o n ~ o r s t tarnfından bildirllmiçtir. 

Araştırmacıların, 16 kiçinin t~l . ..('ila~: l.':.lr:tndn D~:pts<l1.klorı or·-

talama 1.16 ppm değeri, innG:ı dolrn:tLr~ :i.ç3.n ~-H;;:tli yiikrv-;J: 

bu dokunun siotin vn motJon:l.n o.minn;:ıc:i.t1crind(:n ~·.o:win. olu·-
-) 

guna ba~lanmı~tır (26)o 



- 11 -

İnsan uütündeki selenyum komrnntraGyonu, 1963 ve 1973' 

de II &. d j i m a r k o s ve S h e u r e r t,~.r·nf::ı.nci.un. O .o:~l 

ve 0.020 ppm olarak, 1972'de de M· i l 1 a r d vo S h e p-

p ar d torafından O .012 ve O .015 ppm olarak blldi:cilmiv

tir (27). 

TUkrUkteki selenyum konsantrasyonu, ilk olarak 11-12 

e;rubundan 26 çocukta H o d j i rrı o r k o s ve: S h o a r e r 

tarafından 197l'de ortalama 3.1 ppb (ppb=lO-')) oirırnk bildi-
> 

ri1miştir.'<25). 

G - Selenyum ile f~üor arasındaki ontne;onizma 

Selenyum ile flüo:ı:- arasında di9 çürüklerine iliçıkin 

hcrh:::ınei bir knr:;ıılıklı etkileı,,ıim olup olamnyoca,?"~ı, ilk ke:: 

J.960 'da T a rı k ve S t o r v i c k tarefındı:iı1 incelen-

miç ve besinlerle ol!.nnn oeJ.e:nyumun flüorun di ç çifri.iklt:l'.i -

nin o~u9umu Llzorindcki olumlu otkiuini uznlttı~ı hildiril

miçtir (59). 1962'dc de P a p pal e ·r do, çUrUk ynpıaı 

dietle bcolcnon yavru :farelerde mide tüpüyle veri} on uclen-

yum tm~lEırının,. flüo.t·un çürm: oluquınu üzerindıdd o:ı ).ımlu et-

kisini azal ttığı:ıı bildirmi~ıtir (29). 1967 'de· iuıı 1i u d j i-

m a r k o 13, farelerde yaptı[tı nrn~ıtırrnoda, CJ(:lcnyu:nun böy·

le bir etki si var on, bunun eli :}lorJ n f.l tior n1:ır,tn1. u~-.nlttırak 

olomayocat~;ını ortoya koyıınL;tın~ (22, ?'{). 

H - Selenyumun çtirUk :n:i'ı'~roo:L· 1~<Jni.t~:rınlt.r ı. il/.·. ı·:~ r.deki etkisi 

Seleny~mun diç çUr~~leri ~zc~ind~ki otkijini mikroorga

tıi?.malara bof:,lı olc:.r-t:K :i nct:L!ycn ancrık bir kut; rırrı :,ıtırmn var-

dır. Bu konudn IJ u o l.'ı n 1 11ın l'.YlJ. 1 c>~, G r n c nrın J973'de 
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nelcnyumun muhtemel bak:t;eriyoototj.k etkileri ndt-n ni.i~·.oden ça

Jıçmcılnrını ve C a l 1 a r; h · c r ile C u i. ı· e n n 'in 1977' 

do n~ızdaki otreptokoklnr ve akti!lomiçenlcrır, f:td.:lı;:im vo fe.r-

mnntncıyonu U:ı.ıırincloki eoor olnrnon tlorin rolllnii 111cıılı:yon n~· 

rn~tırmnlorını sayabiliriz (41- 15) 

I - Diç dokularınde oclenyum 

İnsnnun minen1n kapm:ıdJ.~ı eocl' elementler.in tnyin edi.1-
. ' 

morıi ve bu'nların çürükle iliçıkisinin incel11nnıeı.ı.t, nnrıJ.iz yön-

temlerinin Güliçmcoinc )iarolel olnruk ornçtı.rr::;ılurn konu ol

muQtur. 1967'de H o r d w i c k ve M a r t i n, csor ele-

mnntler:l, 

ı. Dokularda biyolojik etkinlikleri olmayıp çovrcden 

kontaminasyonlar sonucu katılanlar~ 

2. Canlı hUcrelerin enzimatik olayları için eerekli 

olanlar (Se, Fe, Zn, Cu, Mo, I, Co, Mn) ; 

J. Muhtemelen gerekli olanlnr 

şeklinde üç eruba ayırmı9lar ve mine, dentin ve bnktcri pla

ğında "Mass Spektrometresi" ile 25 eser element oaptamıçılar

dır. Selenyum bu araştırmada, minede 1-10 ppm, dentinde 1-100 

pp~ ve plakta 1-10 ppm değerleri rıraoında bul unr,mr: tur (28) .. 

B r u d e v o J d vo 8 ö r c m a r k 'ı.n 1SIG7 •uc 

N i x o n 'un 1969'dn ve C u t r e s s 'in iue 19?2'du mine-

deki elementlerin saptanması ko.r..~;:J:..ınuı:ı ;n:ıptıklnrı ornçıtırrna-

lar, analiz yöntemleri ne bat;ı ı olarak ku ni n ıwnuc:l ıır vermo-

mi.ştir (35). 

J.970'de N i x o n vo tr. y c :r l".I 111n;tnm tdtUvnnyc:m 

Analizi" ile minede~ scl(~·nyu:;ı k011rıc:ıntrunyon·...ı onpt:1:n:ı.:,1lardır (40) .. 
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197 4 'de: L o s e c ,, C u t r o o n ve H r o w n, por.io

<lik sistemin 66 eser elementini mi:ıede incelem1 r,ıler vo .35 ele-· 

mentin ornçtırmada kullandıkları ."Masa SpektroulcopJEJin tokni

;~iylc tayin odilcbildi~ini bildirmiçlcrdir. AraQtJrmncılar 

kononntruoyonlarını bildirdikleri bu elementlorin mlneye1 ge

l:if;imi esnı.wındo girdiklerini ve Se.,:·v,- Mn, Mo vo Sr'1:1n çU

rUk ihrnrindcki etkilerinin incelenmesi gerek t:i ğini vurguln

mıçlordır (J5). 
•, 

Aynı.yıl Ne 11 i e, Deri a c ve R it c hey·, 

selenyum ile birlikte li eocr elementi 175 mino va dentin 

Urn0~;inde tnyin ederek buldukları doeerleri ynQ-c1nolyct ve 

dişin bUlUmleriylc korçılaştırmışlordır. Aracytırmadu selen-
. . 

yum, minede 0.38-0.60 ppm,dentinde 0.25-0.JJ ppm dc~erleri 

orıwındo bulunmu::rtur .. Aroçıtırmacılor DMii'/T doğerinin diQ

teki selenyum ve flüor konsantrasyonlarıyla il1Qk:l.oinin in-

celenmesinde bütün minenin element konsantrasyonu yerine 

dişteki belli bölUmlerin konoantraoyonlarıyla korolnnyon

lar aranması gerektiğini bildirmişlerdir (11). 

L i t t 1 e ve B a r r e t t , 1976•da topraklarında 

az ve çok selenyum bulunan b<-.>ı.rselcrdc yrıçrnynnlnrın diQ mi-

nelerinde selenyum konsnntraeyonunu 0.350-0.352 ppm olarak 

bulmuşlardır (34). 

Eser elementlerin çiirUk üzeri.ı':ı.tld~i et!::i oini, muhteme-

len bu elementlerin,geli~ıim ve nüneralizua:;ron tHinominde f 

mine içine girerek hidroksilapatit kriatollorirlin yapısını 

değiştir:ip mi.rienin asitler- ~~<..::c;-.:ı..s.:ı.odn çözUnUrlü{f.UnU etki

lemesine ba~layan C u r z o n ve C r o c k e r 1976'da 

451 diş mincoinde 30 eoor elementin ~onGuntrAoyonlnrını 
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saptamıçlar ve mine konsantraoyonunu 1.47 ppm olarak sapta

dıkları aelenyum dahil 8 el~montin çUrUkle ili~kinjni ince-

lemiçlerdir (10). 

J - Minedeki selenyum konsantrasyonu ve diş çilrUkleri 

ilişkisi 

Bazı araştırmacılar da, inoan di9 minesini yalnızca 

selenyum konsantrasyonu yönünden incelemişler ve bunun di;ı . 
.. . i 

çürükleriyle ilişkisini ele almıçlardır. 
' 

İlk olarak Han c o 1938'do Honolulu'clnn toplad:ı.ğl. 

dişleri analiz etmiş .ve selenyum saptayamamıçtır(18). 1941' 

de W i 1 l i a m s ,100 gr diçte 0.005 mg selenyum oaptamıç

tır (18). 1959'da Had j imar k o o ve B on hor o t 1 

sUt diçi mincsinde selenyum konsantrasyonunu 4.50 ppm aU

rekli dig mineainde ioe 0.84 ppm olarak bildirmiQlnrdit (19). 

Aynı sroçıtırmacılnr, 1962 'do do Yunaniotan 'clon toplod:ı.kln-

rı diçlerin minelerinde selenyum konoantrooyonunu 0.03 ppın 

vo O .13 ppm olorok bildirmi rJlor vo dü9Uk do{~o.rl •:..rl Yunonlo

tan' daki dU9Uk çürUk prevalons de~erine bo~lomı~lardır (27). 

1965'de Sovyctler Birli~i'nde M a m o d o v a tara-

fından soptonon mine ve dentindcki oclcnyum ko:uınntrusyon

lorı de~erleri ise. J.24 ppm ve 1.56 bildirilmiQtir (23). 

Bu değerlerin hepoi çUrüksUz diçlcrdc snptanrn:ıçıtır.. 

Gene Sovyetler Birliği' ndc 1973 'de ~~ u e i1 ic o v ve 

nrlcndaşlorı tol:'afından 34 18~ kiQi inceleno.i.'~ı;.~ 1 ·n l:işte 

selenyum konsantrasyonları soptonmıçtır. Bu gerı1q arur,ıtır-

mada incelenen Uç toplumda da selenyumun diş çUrU~ti sıklı-
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~ını artırdı~ı ve çUrU~e e~ilim ile diçlerdeki selenyum 

konsantrasyonu arasında direkt ilişki ~ldu~u ortaya kon

muştur (49). 

1976'da R o t i e f ve orkadaçları, GUnoy Afrika' 

da çLlrUk insidensleri fa~klı iki bLllgede diQlcrda oelen

yurn konoantrasyonunu tayin ctmiglerdir .DU:;ük çUrUk inoi

densli bölgede minede 0.08 ppm 1 yUkoek çUrUk inoidonol.i 

b<.iJ.r.;cde i:;:ıo 0.012 ppm o1nrok elde odilcın dnı'~or:tıır. nrnoın

dnki fark. do anlomlı b1,lunmuştur ( 43). 

K - Selenyumun çUrtik oluçıturmn moknni:r.rnon.L 

Selenyumun dir,ı çUrü[tünU o tkilomo rnnknni ?.ınrı nJ., bo zı 

nrnçtırmacılnr tarafından radyoaktif selenyum izotopla

rıyla digi~ sert dokuları ve kemikler Uzerinda incelon

miı:,1tir. Bu konuda ynpılan ilk araştırmalardan iıirj nde 

1963'de C 1 ay c o m b ve nrkado9ları farolorc yUrek 

kası içine Se vermişler ve 45 dakika oonra radyoaktif 

izotopu tUkrUk bezlerinde ve diçlerdo saptnynrnk olomcn

tin diı;ılerin okstravrıokUler bölgelerindo bulunüıır:.ıırrn hil

dirmi9lordir (51) •. 

T h o m a s s e n ve L e i c e s t e r de 1964' 
7~ de Se 'in farelerin çegitli dokularındaki dağılımını 

incelemişler ve azı diçılerinde s::ptı:ıdıklarJ. yUk,1ok dceor

leri .•. geniş ekstravasküler alanlarJ.ı.1 varlığına bnğlnmı9-

lardır. Ancak sJ'•in uzun sUrcli tutulmuaı diçin yapı

sına girmesi ihtimalini kDvvetlenmiştir (51). 

C a m p o, T o u r t e l 1 o t t e ve L c d r i c k 
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de 1967'de Sew'in fare.kemiği ve kıkırdağında da~ılışını 

inceleyerek radyoaktif izotopun bu dok~ları~ mineral bi

le şenleri ya da polisakkaridlerinden çok protein yapısı 
-ı 

ile ili9kiaini ortaya koymuşlardır ( 8 ). 

H o tl j i mark o o ve S h e ar o r , 197J'do 

farelerde gelişimini tamamlamış ve gelişmekte olan azı 
?-';' . 

diçılerinde Se 'in daeılımını izl.:..:mişlcr ve golY,!;mckte o-

lan. mined,;· Se~' in 43 misli daho çok tutuldusunu bildirmiş

lerdir. Ara~tırmacılar, sJ)'in minede% 70 , dentinde ise 

% 94 oranında protein Japısında toplandığını anptomıg

la:r.dır. Selenyumun yµmugal( dokulnrda sistin ve metionin 

ile birleştiği bmnd5ğinden, bu araçtırmada geli:;mekte olan 

azı diglerindcn izole edilen mine ve dentin proteinleri 

hidrolize edilmiş ve·aminoaoitler açısından bileçimleri 

saptanmıştır. Her iki yapının ~roteinlerinde ölçülebilir 

miktarlarda siotin ve rr.ctionin bulunduğu bildirilmi9tir. 

Bu iki aminoasit insan dişlerinde de gösterildi~inden a

raştırmacılar sJf'in gelişmekte olan dişlerin proteinle

ri içine selenosistin ve selenometionin çeklinde girebi

l~ce~ini öne sUrmUglcrdir (45). 

S h e a r e r , 1975'de organik ve inorganik aolen

yumun hangi miktarda di~lere alındı~ını, diglerin hangi 

yapılarında ve hangi kimyasal bj.çdmlerde tutulduğunu , 
1) 

dişl~rin gelişim:Hncesi ve sonrasında geb0 farolarde Se 

ile incelemiçtir. Aragtırmacı, yavru fnrclerJn nzı diş

lerinde radyoaktif izotc>ınm e<irUlmcoinir ... cl.:ımo n t..lri dj ş

lerin gelişim dönemi cUreuind.e mineye alınd:ı.ğı, nnno fa

relerde aynı dokuda oaptanmasının ise goliolm oonrnoı da 
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mj.neye elementin girebileceği şeklinde yorumlnmıı;"tır .Araş

tırmada gelişmekte olan mine ve deri.tinin tamamen sUl'müç 
'1~ ~ " diçle:r.e ornnla çok daha fazla Se · oJ.dı?,ı r:;ös tcrilmiotir. 

Bu farklılık, minede protein sentezi ve kaloiflknoyonun 

aktif olmasına rağmen geli~ıimini tnmamlarnıç minodo canlı 

bir metabolizma ya da kan dolaşımının bulunmamasıyla ve 

olgunlaçan minede proteinlerin kaybolm.asıyla açıklanmış·

tır. Aynı farklılık,geligmekte olan ·dentindo bjyoaentez 

hızına ba~lanmış ve hem insan/hem de deney hayvanlr.ırı i-
. ' 

çirı selenyumun dişlerir, gelişim döneminde alınmaoının çU

rUğe eğilimi artıracağı belirtilmiştir (46). 

B a w d e n ve H a m m e s t r ö m 'ün 1917 yılın

da geli9mekte olan fare dişlerinde sl5 
ile yaptıklarJ. a

raştJ.rmalar, önceki çalıçmaların sonuçlarıno uygun ola

rak Sel15'in mineye yeni oluşan mine matriksi fazında alın-
dı~ın~ göstermiçtir. Araştırmacılar, solenyumun mj.neye 

muhtemelen sclenotri-rıUlfitler şeklinde mine mctrlkai

nj.n organik fazıyla ilgili olarak girdi~ini,ancnk ele

mentin olgun mineye de difüzyon yoluyla girebileceğini 

belirtmişlerdir ( 4 ). 

E i o e n m a n n ve Y n e ger , 1969'do fnre-

lerde mine ve dentin oluşumunu etkileyen brız:ı. iyonlnrı 

mine ve dentini ayrJ. ayrı ya da her H~ioini ntkiltHnolo-

rine göre dört gruba ayırmıçlardır. [:elenyu::ı bıı a.ı.nıf-

lnmada hem rr.::neyi hem de dentini etkileyen j_.yonln.r gru .... 

buna girmiçıtir. Araçtırmacılo:r, bu iyonları u tl1. ::, 1.:,mo mo·· 

kanizmolarına göre de dört grubn ayırm:ı.;ılrı;ca:ı.r: 
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1. Spesifik olmayan etki gB3terenler; 

2. Belli hlicre, ma~riks ya da enzimleri etkileyenler; 

J. Kristal ntikleasyonu, geliQim ve otrUl~tUr Uznrinde 

etkili olanlar; 

4. Serumdaki kalsiyum ve fosfor seviyelerini de~iQti-

renler. 

Bu araştırmada selenyum, selenat iyonu şeklinde incelenmiQ 

ve etkileri açısından UçUncU grupta yer almı:)tır. Araştır

macılar, ··ou grup iyonlar tarafından mine ve dentinde oluş

turulan k~ta kircçlonn.1nin apatit kristalinin nUkleasyonu 

ya da gelişiminin engellcmeoiyle olabilece~ini, oncak ya

bancı iyonların apatit kristalinin yüzeyi üstUne ya da sc

lenyumda olduğu gibi içine girebileceğine de işaret etmiş

lerdir (12, 39). 



III. MATERYAL VE YÖNTEM 

A - Bölge Beçimi 

DUnyanın çeşitli bölgelerindeki toprak vo bitki.lerde 

farklı yo~unluklarda bulunan oelcnyum .olemantiylo di~ çU

rilkleri arasındaki iligkiyi, Ulkemiz koşullarında incele

mek amacı!lda olan araçtırmamız, Yozgat ve Balıkesir ille

rinin baz.ı köylerinde ve İstanbul 'un Mimar Sinan kc5yünde 

yapıldı. ' 

Bölge seçiminde iki ·kaynaktan yararlandık: ı .. Maden 

Tetk:ik ve Arama Enst:ltüsü'nUn, i.U. Tıp FakUltesi Toplum 

Sağlığı KürsUsU'ne topraklarında muhtemelen selenyum bu

l~nan bölgeleri bildirmek üzere gönderdi~i rnpor (37). 

2. i.U. Edebiyat FakUltesi Coğrafya EnstitUoU yetkilile

riyle yaptığımız görüçmeler (14). 

Yozgat ve Balıkesir illeri Maden Tetkik ve Arnma 

EnatitUsU'nUn raporundaki 8 bUlgeden ikisi olup Co~rnf

ya EnstitUsU'nUn yetkililerinin de selenyumun joolojik 

da~ılımını esas alarak bildirdikleri muhtemel b~lgelcr~ 

de bulunuyordl' 

Kontrol bBlgesi olarak, bu böleclcrin dıQırıda yer 

alan İstanbul ilinin Mimar Sinan köyU inc8l0ndi. ~imar 

Sinan köyU, burada yaptı~ımız bir ornçtırmnnın sonuçla

rında görUldU~U gibi, sosyo-ekonomik dUzeyinin <lUçUklU

~u. köy halkının a~ız-diş oo~lı~ı bilgilerinden yoksun 

oluşu ve halkının % 73 gibi bLyLlk bir kı.smınırı dişleri

ni fırçalamayışı açısın~an, çürUk olu~umurıu otkileyebi-
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lecek bazı dı:; faktörler bakımından araçtırmı:ı grubumuzdı:ı

ki köylere b~nzemekteydi (53). 

B - Araçtırma formu 

ÇUrUk oluçumunu etj~ilcyebilecek bazı dıQ faktUrlero 

ili!,ıkin sorularla, kişi başına düçıe:n çUrUk, nr.rP /Iı, DI ;er 
ve OHI deecrlerinin saptanmasında kullanılmıo olan nrno

tırma formu·III.bölümün sonunda sunulmuştur.· 
ı,· ... 

C - Vakaların seç~mi 

2 -28.5.1977 tarihleri arasında İstanbul ilinin Mi

mar Sinan kUyilndc 10-50 ya9 grubundan 186 kadın 124 er

kek toplam 310 kigide ağız muayeneleri yapıldı. 

4 - 11.7.1977 tarihleri arasındn Yozgat ilinin Bi

şek ve Dağboynulu köynrinde 10-50 yaç grubundan 83 ka

dın, 4~ erkek, toplam 129 kiçide a~ız muayenclcrı yapıldı. 

14 - 19.5.1979 tarihleri arasında Balıkesir ilinin . 
Yeşilhisar, Bo~azköy, Eski Sıb~rcı ve Dereçiftlik köyle

rinde 10-50 yaş grubundan 62 kadın, 43 erkek, toplum 105 

kişide ağız muayenesi yapıldı. Ağız muayeneleri gUn ıçı

ğında, ayna ve sond kulJ.anılorok yupıldı vo hor kir,d.de 

DMF/P, DI, CI ve OHI saptandı. 

D - Aroçtırma materyalleri 

Özellikle araştırma bölgelerimizde çok bUyUk bir kıs-

mı hayatlarında ilk kez bir diçhekimiylc kGrçılnçan ve 

ba~lı oldukları illere 35 - 90 km uzaklıkta oturdukla~ı 
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halde bu illere gidemeyen köylülerjn isteei üzerine ve 

klinik muayenelerimiz sonucti, aragtırma sürelerimize o

ranla çok sayılabilecek miktarla~dn diç çnkildi. Bu diç

lerin bilyUk kısmı çlirilk olupmnlizlcrdc kullrınılabilccck 

ni telikto oı~ .. J.ıarın üstlerindeki yumu~mk kınımJ.nr fır~ 

çayla temizlendi. Dişler, damıtık suyla yıkandıktan son-
. o 

ra analiz yapılıncaya kadar kLlçUk şişelerde 5 C'dn sak-

landı. 

Her araçtırma bölgesinde fllior miktarını aaptamak 

amacıyla, içme suyu k~ynaklarından 250 cc'lik oı~elcre 

Öl:'nckler alındı ve analiz. ynpılıncayu kııdo1• buz d(>lfıbın

dn urıklnndı. 

E - Di~lerin analiz için hazırlanıçı 
':. 

· Di~lerin mine ve dentin tabakaları, selenyum miktar

larını ayrı ayrı tayin etmek üzere, mekanik ybntcmle se

paratörle kesilerek ayrıldı. Mekanik yöntem l~r, mine ve 

dontinin nyrılnmoı için kullonılon "Ytlzdürmo 0 (fl0otation) 

Yöntemlerine göre zaman alıcı olup mnddc kcıylu n.:ı t~ı.ı yol 

açmaktadır (J2). Ancak materyalleri, yUzdUrme yöntemle

rinde kullanılan, fizyolojik olmayan sıvıl~rın etkilerin

den korumak için ve elimizde çek sayıda diş oldu~undan, 

madde kaybı göze alınarak, araçtırmamızda mekanik y~ntem 

tercih edilmigtir. 

o 
Mine ve dentin tabakaları, fırında 105 C'da 48 saat 

sureyle kurutulduktan sonra C u rn m i n 8 ' ıtı a r t i n 

Ve M a 8 g 'ın "Biyolojik materyallerde selenyum tayin 

Y6ntemi" ile analiz edildi ( 9 ). 
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F - Analiz yBntcmi 

- Stnndart·çUzelti: Litresinde 1 mg aelonyum kApaaye-

cak olan otrınunrt çt5z;.ü ti, O. 721 er oelonyumdiokoid, 500 ml 

oudn çUziilcrok h::ı~ar ·1nd:ı .• 

- Çözme (:'"Hg 1 • st_, ').11) kerıçımı: 150 ml damı tık nu için-

de 10 ~r sodyummolibdat ç~zUlerek, 150· ml konoantra aUlfi

r.Lk i1· it V\~ ooeutuldukterı sonra 200 ınl % 70-72'lik perklo

rik asit {l3ve edilerek hazırlandı. 

- Gereçler: Sabit ısı bnnyosu, pH-metro vH "Gpl~ktro

nik 20 Spektrofotometre~ •. 

Y\)nteın: 100 me kuru motoryal, 5 ml çfö.rnıu klırııp.mın

dn rnJkro-Kj cJ.d3hl şi şo sinde kayna tJ.larak çöz uld ll. Koynoma 

esnasında sıçramaları engellemek için 5-6 aaet.kaynama ta

şı atıldı. Çözülme tamamlandıktan sonra, şişe soğutuldu ve 

içindeki, kaynama taçlarıyla birlikte 250 ml beherde 20 ml 

damıtık su ile yıknndı ve cnm .fil trc·den sUzUlerok çökel ti

lcrden temizlendi. Çözelti'nin pH dl ~eri metnkrcsol moru 

indikatör kullanılarak doymuş i..:iOdyuııaıidrokaid ile 7 'ye a

yarlandJ .• Bundon sonra ~~ 90 'lık formik a.si tle pH değerj. 2-

3 arasına düşUrtilen çözaltiye % 4osıık 4 ml hidrokailamin

hidroklorit ilave edilerek okeitloyici mRddelcrden artn ka- 1 

lanlar giderildi. 4 ml 0.2 ~ EDTA ilave edile~ek interfe

rens gösteren iyonları ~eskclenen çözeltiye 2 ml % 0.5'lik 

3-J'diaminobenzidin katılHrak 60 C'da sabit ısı bunyosun-

da ~ loş ışıkta 20 daki:.Ca karıQıarıltlı. Banyodnn alındıktan 

sonra çöz el tinin pH d.eecr:ı. konrrn ntrc !iı1!4 on ile 7-7. 5 'e a

yarlandı ve çözelti 125 ınltlik ayırma hunisi içinde bir 

kaç ml damı tık su :l lc yıkar.ı.:iı 'rn 1Jir d a1rika kuvvetli çel-

... 
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k ılrımn i le 'İ ml tuı...wn0 ı~· ~çiri J J.i. J - 4 dııl< iluı t•ıın Ln1ın-

ko üyrıl '11 o:: ı iç i n bckl l, adin. ten sonra, toluen f lJZJ. uuntri-

fU j t UbLine alınd ı ve l - 2 dakika santrifüj edildikten s on -

rn updc Lrofoioınc Lrcdc '1 20 ınt-t'J.:ı "Tolucn blı.nk" kullm.ıılo

rak absorlıansı okundu. :J:sı banyosundan alı.nJ. ık tn n r30nraki 

hu tün i :; l c rn .er en ço. Jü ::ı · ikiı iç.jndc tumı:ı'. lı ndı . 

- J t andnrt ec~ ri: Litr·? oinde 10 me selenyum bulunan çi5-

Zr•l tjd(!n ? - . - 0.5 - Ü.?5 - 0 . 125 ml Allnltl'llk hPpfJj J.0 mJ. t 

ye tamomlund ı ve ar a:.; tJ.rmo mnteryallerine uygulonnn işlem-

lerden g0~irildi. Böylec e litresinde 2 - 1 - 0 . 5 - 0 . 25 -

0 . 125 mg S•-:lı_ny um buluna n bu Ç(izel tilerin absorbanslnrı. o-

kunoruk a:,ıü,;:ıdc:ık l gr;.ı l" lk ç.iz .i.ldi . Bu t:rrafik ve 

y (p pm)= a x (aboorbana) - b f ormLllUyle araştırma mater

yoller imizdekl se lenyum mi~tnrı ppm olarak saptandı . 

1 ô .(){ 

,;. : 

ı· i 
ı._ .' . .1 • 

ı_ 

. ' 
ı· .. i. ; 1 • 

/ 
1 

1 1 

' 1 
1 
1 

i 
ı · 
1 1 

1 1 

1 

1 
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- Sularda fllior analizi: Alizarin fotometrik yöntem 

kullanılarak spcktrofotometrode 520 - 550 m 'da içme su

larında fluor tayin edildi (47). · 

G - İstatistiksel dc~erlendirme Yöntemi 

Sonuçltirın de~erlcndirilmesinde iki ayrı deney gru-

bundan elde edilen orvalnmaların kıyaslanmoaındn kullanı

lan t-testindcn yararlanıldı (55). 
~ 
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ArnQtırma Formu 

Tarih : 

Adı Soyadı 

Cinsiyet 

Doğum Yeri 

iıieolek 

. . 

. . 
Kaç yıldır burada oturuyorsunuz 

Şimdiye kador hiç diş hekimine gittiniz mi; kaç koz 

Dişlerinizi fırçalar mısınız; gUnde kaç kez 

En çok ne yersiniz; beslenme şekliniz 

D M F / ? 

tJ ·~\ -+---ı--+--1--1 -\ı---ı--l f 1 l l J 
1 

D I 

t 1 1 1 1 

C I 

OHI::: 

. . 

. • 



IV.. BUiıGULAH 

. Araştırma bölgeleriyle kontrbl bölgeeindo anptndı~ımız 

çürUğe il içkin veriler (DWıF/P, DI, CI, OHI) D.r~ bu bc5lgeler

de çekilmiç olan dişlerde tayin edilen selenyum kononntros

yonları ve bu de~erler oranındaki farkların iatntistiksel a

çıdBn incelenme si, ar.ın~ıdo tablolu ı:- halinde f~ilrı tor ilrnj çtir. 

Tnhlo 1 : •. Arnştırma böleeleriylo kontrol btilge11indo l.0·-50 ---

--

YOZGAT 

BALIKESiR 

yaş grubunda incelenen kişi başına düçen çUrük, 

DNIB'/P, DI, CI, . OHI ortalamaları 

Kişi Başına 
DMF/P 

Düı~en Çürük DI er Ol!I 

1 

1 2.80 6.95 0.67 2.14 2.82 

1 
2.69 1.03 o.69 l 2.04 2.76 

MİMAR SİNAN 1.92 5.53 0.58 2.17 2.B4 ı 

Tablo 2 : Aroştırmo bUlceleriyle kontrol bölgeaı orasında 

kiçi başına dUşen ortalama çUrilk ve DMF de~crle

ri arasında snptanan farkların iatntiotiksel açı

dan deeerlendirilmesi 

\KiQ: nar" Dilçıen ÇUrUk DM1''t/P 

p t p 

-
YOZGAT - MİMAR SİNAN l 3.59 1 P<:0.001 2.bb O. 001<. P <O .Ol 

BALIKES:lR - MİMAR SİNAN' 2.4lfÖ-.oı P<O .02 2.74 O .OC)].( P<O .Ol 

Tablo 2'de görUldU~U gibi, araQtı~ma b~l~clcriyle kon

trol bölgesindeki D:MF/P dc1~erleri arasındaki forklnr. istcı·· 

tistiksel açıdan ileri derecGdc anlamlJ. bulıınmuçıtur. Kişi 
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-
Tablo 3 : Araştırma b~lgeleriyle kontrol böleeninden alınan 

eUrekli diglerdeki selenyum konsnntrnnyonları (ppm) 

"-----~-Y-OZ-.G-A-T--~----__,,,--~~---B-AI-,I-K-h-'S_:L_R-----,.-ı--~-rr.-i·M--AR~S-İ---.NA;--~-
ı--~~...,.._--~~-.------~~~-:-::-:-~--~~--~-ı--~-::-.~~~-ı-~~· 

Mine . Mine ____ Dentin f·f:i~:... ---
CUrlil{ SaP:lnm Den tın ÇürU~-fSa(Unm ÇUrUk ·ı füJı:J nm 

.2') 0.25 0.2~) 0.12 O.lb ü.lbt0.22 0.22 0.04J l 0.052 

.25 0.45 0.45 o.ıs o.ı4 0.16 o.ıs 0.26 0.043 0.010 
u.43 0.41 0.21 0.12 0.25 0.25 o.ı6 0.26 O.OGb 0.066 
D.27 0.43 0.21 0.16 0.20 0.22 0.25 0.19 O.OtıJ 0.057 
.43 0.43 0.23 0.11 0.25 0.25 o.ıs 0.22 0.066 0.057 

D.JB 0.38 0.23 0.17 0.22 0.20 0.25 o.ıs 0.021 10.070 
.46 0.46 0.17 '· 0.12 0.22 0.20 0.20 0.22 0.021 0.052 1 
.43 0.41 0.17 0.12 0.20 0.18 0.20 0.21 0.021 0.066 
ı.25 0.29 0.17 0.12 0.20 0.18 0.25 0.20 0.066 0.0-1J ı, 
.38 0.41 0.25 0.14 0.23 0.16 0.22 0.22 0.066 0.057 
.41 0.39 0.25 0.12 0.20 0.16 0.20 0.21 0.043 0.043 ! 
.43 0.25 0.25 o.ıJ 0.25 0.27 0.20 0.23 0.043 o.oG6 1 
.29 o.J8 o.ıs 0.17 0.23 0.23 o.ıs 0.21 . o.04J \ 0.057 

1.Jo 0.41 o.ıs 0.20 0.25 0.29 0.20 0.19 0.021 0.070 ı 
· .43 0.34 0.25· ·· 0.18 0.25 0.29 0.18 0.20 0.021. O.OG6 j 
ıı.25 0.17 0.14 0.27 0.25 0.22 0.21 0.066 0.043 1. 

.29 0.11 0.14 o.25.0.25 0.22 0.21 0.066 0.070 
D.33~ 0.17 0.15 0.2J 0.20 0.19 0.19 0.04J 0.066 il 

o 0.25 0.15 0.27 0.22 0.20 0.18 '0.043 0.047 l 

ı.41 0.25 0.25 o.ıs o.~?o 0.22 0.066 0.043 1 
ı.39 0.25 0.25 0.22 0.25 0.20 0.043 . 

Dentin 

0.11 
o.ıo 
O.OGC 
o .02.J 
0.11 
o.ıo 
0.11 
0.11 
0 .. 13 
0.12 
0.13 
0.13 
o.09r 
0.0'.'I' 
o .ı;· 
o.ıc 
O.Of .. ::; 
o.o6s 
o.oec 
o.ıo 
0.06C 0.41 0.25 o.ıs 0.25 0.25 0.20 0.057 

.38 0.25 0.25 0.22 0.25 0.18 0.043 ! 0.04:, 
1 O .OGG · .43 0~23 0.27 0.20 0.22 0.22 0.066 

o.3a o.ıs 0.25 0.23 0.20 0.23 0.043 
.39 0.25 0.23 0.25 0.22 0.19 0.057 

>.34 0.29 0.27 0.22 0.18 0.043 
J.25 0.25 0.28 0.25 i o.2ı 0.057 
ı.25 0.231 ) 0.20 ı' 0.22 0.0661 
.38 0.20: i 0.20 0.19 0.066 
• 25 O. 23 ı j O. J .r3 1 o. 04 ·r 
.38 0.25

1
1: 1 0.20 il 0.05;~ 1 .38 0.23 0.22 0.04J 

ı.45 o.2oı ·ı 0.20 0.066 
J.38- 0.201 0.:?2 1 O.O'j7 
,ı.45 0.20.1 ı 0.25 0.061) 
.38 0.25 1 0.20 0.057 
.45 0.22 0.20 O.ff{O 
.38 0.20 o.oGG 

D.39 0.23 ı 1 o.oııJ ı 
p. 4 3 o • 20 ı o • o:• J 1 

• 38 o • 2 2 1 o • (i ') 7 

l o.ıo 
l 
i 

• 

1 

t·~§ 1 0.20 1 0.0.1.1 
~._ ..... ___ __.. __ ~_o_._2__,_5_~----..ı--_.....__o_._o_l) f~-.4- .. __ __,_ 

-----·· 
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başına düşen çürük urtala.malarındaki farklar ise, Yozgat -

Mimar Sinan karçılaçtırmasında· çok ileri derecede, Balıke -

s:'ir - Mimar Sinan karçılaçt ırına sırı:da ileri dorecede anlam-

lıdır. 

Tablo 4 

YOZGAT 

BALIKESİR 

Araçtırma böl8eleriylc kontrol böleesindo alınan 

aLirekli dişlerdeki selenyum konaantrasyonlarinın 

ortalama de~erJ.cri (ppm) 

-
·. Mine 

~ 
Den tin 

Çilrilk Sa(~lom --
0.363 0.190 0.147 

0 .. 225 0.211 0.208 

MİffıAH Si NAN 0.049 0.058 0.095 

Yukardaki ortalamalar, Yozgnt'don alınan )9 c;tirUk diş 

mimrni, 26 oni':lnm mine ve 19 dentin örneeinden; f\n.l ıkeı:>ir 'den 

olJ.nnn 7? çilrilk dir,ı mincoi, 38 Dn/i;lnm m.ino vn JO <lont:I n t5r--

nef.';inden; Mimar Sinan kc5yünden alınan 45 çUrUk dir,ı ıııincsl, 

20 ea~lam mine ve 24 dcntln örnonindcn elde odilmjQtir. 

Tablo 5 : Ara9tırm3 böleclcriyle kontrol bUlgoointlon alı---
nan oUrckli diçlcrdeki selenyum konnnntrnnyonla

rı farklarının istatistikncl OÇJ~~n dc~nrlendiril-· 

mcsi 

--T-Mine 
Den tin l ÇürUk 

1 Saı!,lam 

1 
t p ı t ı p t 

! 

' 

1 
l 
: 
i, 

p l 
1 
1 

YOZGAT - MİMAR SİNAN 21.72 P<.O .ooı \ 5.Jılr<o.ooı 6.86 P<O .OQJ.; 
' - ............... - _, 

BALIKESİR - MİMAR S:İ.NAN l J2 .05 ı P<O .ooı j 26 .)9 l ]1 • o .oo:ı 18.59 P<O .oo:ı: 

ı: 

·) ! ,, ,, 
., 

; :: 

' 
ı( 
,ı 

,I 
1 
' " 1 
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Her iki araştırma bölgesinden alınan diçlerdcki selen

yum konsantrasyonlarıyla kontrol bölgesinden olınn~ di9ler

deki selenyum konsantrasyonları karçılaçtırılmıç ve Tablo 

5'de de görUldü~ü gibi aralarındaki farklor, istotiotiksel 

açıdan çok ileri derecede anlamlı bulunmuçtur. 

Ara~tırmo bül8elerjndcki içme suyu kaynaklarından alı

nan 6 örnekte flüor konsantrasyonu, 0.2 - 0.3 ppm arasında, 

kontrol bÖlgosinin içme suyunda ise O.J ppm olnrek saptan-

mıgtır. 



Selenyumun insnndn dir.J çUrüklcrine ci;il.i nıi nrtırıp 

n.rtırrnndJ.t~ı, cpidcmiyoloj ik arü~ıtırmalorla, oltHıH! n tin id

rardaki, topraklardaki, besinlerdeki ya da di~lerdck~ mik

karları ile çLlrUk sıklı~ı arasında ba~ıntılar kurularak 

incelenmiçtir. Deney hayvanlarında ise radyoaktif selen

yum izoto'plrırının di:') dokulnrındaki dof;ılım li~rnlliklcr:i 

ve hayvanlara çegitli yollardan verilen selenyumun çUrilk 

olugumunu ne ölçUde etkiledi~i araçtırılarak selenyumun 

diş çürükleri Uzerine etki mekanizması aydınlatılmaya ça

lıı;ılmnktnd ır. 

Araştırmnmızda selenyumun diş çürUkler1na c~i11mi 

artırıp artırmadı~ı, Ulkcmizde topraklarındn muhtemelen 

selenyum bulunan Yozgat ve Bal2kesir illerinin bnzı köy

leri ile bu Bzelli~i taşımayan İstanbul'un Mimar Sin3n kö

yUndeki kiQi baqıno dUçcn çilrUk miktnrlDrJ. ve diı;J.ordeki 

selenyum konoantrnayonları kargıla:;tırılarnk incolonmiş

tir. 

Ara~tırma bulGularımızı knrgıla~tıracn~ımız Utcki 

Ulkclerdeki bazı çalıçmalar, topraklarında oolcnyum mik

tarı saptanmış, çiftlik hayvanlarında selenyum zehirlen

meleri bildirilmiş ve bitki örtUsUnde ~zellikle selen

yum absorbe eden bitkilerin bulundu~u bölgelerde yapıl

mıştır (50, 27). 

Bu Bzellikleri g6zLlnUne alarak araqtırmnmıza baş-
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lamadan önce i.U. Veterinerlik FakUltesi ve Pendik Vete

riner Kontrol ve Araçtırma Enstitü~U yetkilileriyle yap

tığımız görügmoler ve A.U. Veterinerlik FakUlteoi yetki

lileriyle yaptı~ımız yazışmalar, TUrkiye'de çiftlik hay

vanlarındaki selenyum zehirlenmesi konusunda bölge bil

dirmeoi açısından yararlı olomamıgtır. 

Aynı amaçla Tilrkiye florasında özclliklo aelonyum 

obsorbe eqen bitkilerin bulunduğu bölgelerin incelenmesi 

de, bitki türlerinin çeçitlili~i yUzUnden bölge seçimin

de aydınlatıcı olamamıçtır. Ancak bu iki olgunun eörUl

mediği bölgelerde de selenyum, beslenmeyle çUrUğe eğili-

mi artırabilecek miktarlarda insan organizmooınn eirebil

mektedir ( 23). 

Ayrıca araçtırma bBlgelerimizin topraklardaki selen

yum analizlerine dayanılarak seçilmemesinin aroçtırma-
. 

mıza olumsuz bir etkisi olmamıştır. ÇünkU bir olcmen-

tin topraktaki miktarını ölçmek, bu elementin beslenmey

le yetersiz ya da fazla alındığı bölgeleri belirlemeye 

yetmemektedir (23). 

Bir eser elementin diş çilrUkleri Uzerindeki etkinini 

fllior Brne~inde oldu~u gibi deneysel epidemiyolojik yön-

temlerle incelemek kesin sonuçlar vermektedir. Buna ör

nek olarak 1945 yılıntlu A.B.D.'nde çürük oluşumunu etki-

leyebilecek çevre koçulları nç1.uındon birblrlnc bcn:rnr 

olan iki kentten birinin içme sularına optimnl doz flUor 

katılarak elementin diç çi.L--ilkleri Uutündckj oluınlu et

kisinin ortaya konduğu ara~tırmayı verebiliriz (54). 

11 
,1 
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Ancak selenyumun ~ararlı olabilecek etki~ri yUzUn

den ötekj araştırmalarda oıau~u gibi bizim araştırmamız

da da dcneyocl yöntem yerine pro~pektif gUzlernseı yUntı;m 

kulla nı1mı:)t1r. 

Arn~,ı Lırııın b()l~elcrimiz.lc konlirol bUlgemizde çi.iriik olı.ı

:1urrıunu etkileyebilecek çevre faktörlerinin mUnıkün ol-

du~u kadar benzer olm6sına dikkat edildi. ÇUrUk oluşumu 

açısında~ on önemli çevre faktörlerinden biri olnn içme 

sularındaki flüor miktarı, bUleelerimizde farklılık g~s

tcrmiyor ve optimal doz olan 1 ppm'in altıncln bulunuyor

du. Ar<1~ıtJrmn bt5lgolcrjyJc kontrol bc51geoj o.rrırıınrln çU-

ri.il: olur,nıınurıu etkileyebilecek debris , kalkuluo ve oral 

hi,jyı:n jwJı.:tnJ dc/~crleri ele farklı bulunmarnı:~l.ır (J, 53). 

Ute ynndun aro;tırma bUlgeleriyle kontrol bUlgesi 

nrnrnrıdn lH~ulunnıe alı\,.:knnlıkları açısından farklılıklar 

bulunuyord1l. Ara~tırmn bLllGalerinde, Uzellikln Yozgat•ın 

köylerinde hem ekonomik yetersizlikler, hem de gelenek-

sel benlenme alıçknnlıklnrı nedeniyle tamnmen bölgesel 

olorcık üre Li lo rı be oinler alınnın sın:ı korı;ı ılık, iutnnbul 'a 

40 km uzaklıktaki Mimar Sinan kUyU, hem bLllgcucl bealn 

Uretmedi~i, hem de bUyUk kente ulaşım olanakları yeter-

li oldu~u için, arnçtırmo kC.iylerine göre karışık beslenmek

te ve rafine karbonhidratJı besinleri bol miktarlarda al-

maktaydı. 

Aragtırmamızda topraklarında muhtemelen selenyum bu

lunan Yozgat ve Bnlıkeoir illerinin köylerinde DMF/P de

ğerlerinin ortalaması, 6.95 ve 7.03 Mimar Sinan köyUnde 
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iac 5.53 olnrnk bulunmuçtur (Tablo 1). Araştırma bUlgele

r:inin dcj~erleri kontrol bülİ?;osiyle karşılaçıtırıJ.dıcında 

aradaki farkların ileri derecede. anlamlı oldur,u görUlmek

tedir (Tablo 2). Ancak araştırmamızda kesin bir aonuca 

varabilmek için, 30 ya9ından sonra diş kaybının hem çU

rUk hem de pcriodontal haotalık sonucu olabilcce~i vQ diş 

çekim nedeninin hastaların yanıtlarıyla doP;rulukla sapta

namayacağı dikkate alınarak, DM1!1/P değerle;ı:-inin yanısıra 

kişi başina düşen sadece çürük miktarları da incelenmiş

tir. Kişi başına düşen çürük miktarlarının ortalamaları 

Yozgat'da 2.80, Balıkesir'dc 2.69 ve Mimar Sinon'da 1.92 

olarak bulunmuştur. Bu değerler arasındaki farkların 

Yozgat - Mimar Sinan karşılaştırmasında çok ileri dere

cede, Balıkesir - Mimar Sinan karşılaştırmasında ise ileri 

derecede anlamlı olduğu Tablo 2'de görülmektedir. Bu bul

gular, ilk agamada Yozgat ve Bslıkesir'de,Mimar Sinan kö

yUne ~Bre besinlerle daha çok alınan selenyumun, çok fak

törlü çürük olayına faktörlerden biri olarak katilıp çü

rU~e e~ilimi artırıcı rol oynadı~ını dUşUndUrmUçtUr. 

Bu bulgumuzu destekleyen ilk çalışmalar, S m i t h 

ve arkadaşlarının A.B.D.'indc selenyumdan zengin bUlge-

lcrdc yn ptık l nrı nra qt J.rmnl nrdn yay :;ın cliıJ ç: ırtlklorj ni 

selenyum zehirlenmesinin sık rastlanan belirtileri arasın

da bildiren incelemeleridir (7). 

H a d j i m a r k o s ve B o n h ô r s t do 

eene A.B.D.' nde topraklorınclıı az ve çok selenyum bölge

lerde diş çUrUkleri insidensini önemli derecede farklı 

bulmuşlardır (23). 
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L u d w i g ve · B i b y de aynı sonucu 12 - 14 

yaç grubunda bildirmiglerdir (50). 

C a d e l l ve C o u s i n s ise Yeni ZellnndA'da 

yaptıkları ara~tırmada selenyumun az ve çok bulundu~u bUl- 1 

gelerde çUrUk prevalanslarını farklı bulmamışlar, ancak 

çUrük ile insan organizmasına selenyum alınmaaı orasında 

korelnoyon oldu~unu bildirmiglerdir (23) • 

. 
Yozı:,n t ve Balıkesir böJ galerinde çürUk miktnrlorındaki 

farklılıkların gerçekten bu bölgelerin selenyumlu topraklar 

üzerinde bulunmasıyla ilgili olup olmadı~ını araçtırmak 

için, bu bölc;elerclcn çek:i.len dişlerde, yapılan oelenyum ta

yinleri sonucu, bütün örneklerde element saptanm~Qtır (Tab-

lo 3). 

Araştırma bölgelerimizde çok sayıda çUrUk diş çekil

miştir.. Sağlam dişler.deki selenyum koru:ıantrasyoniorı sap

tanmış ara~tırmalarle sonuçlarımızı korçılagtırnhilmck 

için, pcriodontnl hastalık nedeniyle çekti~imiz az sayıda 

çürüksüz diçin yanısıro, çürük dişlerde çürükten uzak böl

gelerdeki sağlam minede de selenyum konsantraoyonları sap-

tanmıştır. 

Tablo 4'de ortalamalarını bildirdi~imiz sürekli diş

lerdeki selenyum konoantruoyonları, N i x o n ve M y e r o' 

in İngiltere ve İskoçya'da selenyumdan zengin topraklarda 

ya::;ıayanların diçJ.r·r:i için vertHklcri 0.21J - 1.96 ppm mine· de

i~erlcrino vrı N c 1 1 i f! 'nhı O. J8 ppm de(Çori nr! ynkındır (11. ~O) . 

Araçtırmamızda sa~lam di~lcrdc saptannn konoantrasyon-

"ı 
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ları öteki ülkelerdeki araştırma sonuçlarına benzer olarak 
. . 

M a m e d o v a 'nın Sovyetler Eir11re1 1nde bildirdi~i de

~erlerden dUçUktUr(23). 

Sonuçlarımız, selenyumlu bölgelerde mine için 0.84 ppm , 

dcntin için o~52ppm de~erlerini bildiren H a d j i m a r k o s' 

un, d.j r,ılcr:i n n?, miktorlardo oolenyum kapooınnn l nın bile diş 

çUrU~Une e~ilimi artırmaya yetebilece~i görU~UnU destekle-

mektedir (19). 
'· 

Bu g~rUş dolaylı olarnk, topraklarında az ve çok selen

yum bulunan bölgelerde minedeki selenyum konsnntraayonlarını 

farklı bulmayan, ancak bölgelerarası çUrUk prevalarislarını 

farklı bulan L i t t 1 e ve B a r r e t t 'in araçtırmaaında 

da do~rulanmıgtır. Araştırmacılar, burada selenyumun rolU

nU tam olarak açıklayamamıglar ve elementin belli bir doz-

dan sonra enzim antagonisti olarak rol oynoynbileco~ini ~ne 
' 

sürmüşlerdir (34). 

Bulgularımıza göre,Yozgat ve Balıkesir bölGolerindeki, . 
Mimar Sinan kUyUne oranla yUksek çUrUk miktarları, bu böl

gelerdeki gene Mimar Sinan kUyUne oranla yUkoek diş-selen

yum konoantrasyonlorıyla ilgili gUrUlmektcdlr. 

S u c k h o v da 34 182 kişi Uzerinde,J bölgede stip

tadı[.~ı DMF/P de~er1crini aynı böl~elerdeki diı;üerin oelen

yum kononntrnoyonlrırıyltı ilp;j.lJ bu1ınur,ı ve bi·ilgclorarası 

Drv'lli1 /P farklarını selenyumun dişlerin yapısına girmesiyle 

açıklamıştır (49). 



l 
j 

1 

1 

1 

VI. SONUÇ 

. 
ı. Araçtırmamızda topraklarında muhtemelen selenyum 

bulunan Yozgat ve Balıkesir illerinin bazı kUyleriyle İs

tanbul ilinin Mimar Sinan köyUnde DMF/P ve kjqi başına dü

şen çUrUk miktarları saptanmış ve bu de~erler, Yozgat ve 

Balıkesir bölgelP.rinde Mimar Sinan köyüne oranla anlamlı 

derecede yüksek bulunmu~tur. 

2. İnsan organizmauına selenyumun elementinin de gi

riç yolu olan beslenme faktörUnUn dıçında çUrU~U etkileye

bilecek çevre koçulları açısından birbirine benzer olan 

bu Uç b~Jgedcn çekilen diglerdeki selenyum konsantrasyon

lnrı tayin ediJ.mig ve konsantrasyon ortalamalnrı dn Yoz

gat ve Balıkesir bölgelerinde M~mar Sinan köyUne oranla 

anlamlı derecede yüksek bulunmuçtur; 

J. Yukardaki iki bulgu birlikte de~erlendlrildi~inde, 

öteki Ulkelerde incelemeler yapan bazı araştırmacıların da 

ileri sUrdU~U gibi, Ulkemizde de Yozgat ve Bnlıkeoir örne

ğinde, beslenme yol vyla alınan selenyum elemen tinin dişle

rin yapısına girerek çtirU~e e~ilimi artırıcı foktUrlerden 

biri olabilecc~i gUrlilmektedir. 



VII. ÖZET 

Eser elementlerin diçıin kimyasal yapısınn e:irerek, di

şin direncini ve çürUklere e~ilimini etkilemooi, opidemiyo

lojik araçtırmalar, hayvan deneyleri ve in vltro nrnştırma

larln incelcnmiçtir. · 

Çalıgmamızda bu eser elementlerden selcnyumun,besinler 

yol uyln in"oon ort;anizmasına eirerek diş çUrUklerino eğilimi 

artırıp artırmadı~ı, topraklarında muhtemelen nolonyum bu

lunan YozGat ve Balıkesir illerinin bazı kUylcrindo ve İs

tanbul ilini~ Mimar Sinan kUyUnde incelenmi9tir. 

Bu amaçla Yozgat'ın iki kByUnde 129 kiçida, Ilalıkesirin 

dürt ktiyUndc 105 kişide ve İstanbul' un Mimar :1:\ nrın kUyUnde 

310 kiçd.de a~ız muayeneleri yapılarak DMF/P ve kiı)i başına 

düşen çürük miktarları saptanmıştır. Bu değ~rler Yozgat ve 

Balıkesir köylerinde Mimar Sinan köyüne oranla anlamlı de

recede yUksek bulunmuçtur. 

ÇUrUk miktarlarındaki bu farklılıkları açıklamak için 

Yozgat'dan alınan dişlerde 75 mine,19 dentin Urne~inde, Ba

lıkesir'den alınan dişlerde 68 mine, JO dentin örneğinde ve 

Mimar Sinan'dnn alınan diglerde 65 mine, 24 dentin örneğinde 

se~enyum konsantrasyonları saptanmıgtır. Bu do~crlcr de , 

kiçi. baçınn dUgen çUrUk miktarına benzer olarak YozGat ve 

Balıkcsir'de Mimar Sinan köyUne oranla anlamlı dnrecede yUk-

sek bul unmu:-Jtur. 

Araştırmamızda, bu iki bulgu birlikte dn~orlendirilerek, 
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Yozgat ve Balıkesir köylerinde yUksck olarak anptnnan kişi 

başına dUşen çUrUk miktarlarının,aynı bUlgelerdeki dişle

rin kapsadıC;ı selenyum konsantras·yonlarıyla ile ilgili ol

duğu sonucuna varılmıştır. 

·. 
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SUMMARY 

The role played by the trace elemente in the chemical 

composition of teeth and on the degree of susceptibility 
' 

to dental caries has been investigated by epidemiologic re~ 

searcho and animal studies and in v_i tro ex.periments. · 

In our study, it was investigated if selenium which is 

one of these caries-producing trace elemente is capable to 

increase caries incidence in Turkey in probably selenium

contafu:ing districts, Yozgat and Balıkesir. 

We have done oral examinations in 129 person in Yoz

gat and in 105 person in Balıkesir and in 310 pcrson in 

Mimar Sinan. The DMF/T ratios have been found·higher in 

Yozgat and Balıkesir comparing to Mimar Sfnan • 

. To explain the differences in DMF/T's we have analysed 

75 enamel and 19 dentine samples in Yozgat, 68 enamel and 

30 dentin samples in Balıkesir and 65 enamel and 24 dentine 

samples in Mimar Sinan for selenium concantration.just like 

in dental caries the selenium concentrations were also high 

in Balıkesir and Yozgat comparing to Mimar Sinan. 
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