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ÖZET

İlhan B.  Okulçağı  çocuklarında  6-n-propiltiyourasil’e  (PROP)  duyarlılık  derecesi  ve 

çürük aktivitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi.  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Pedodonti ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 2007.

Diş çürüğü, birçok etkene bağlı bulaşıcı bir infeksiyon hastalığıdır. Çocuklarda 

çürük riskini  belirleyebilmek  için  çürük aktivite  testlerinden yararlanılmaktadır.  Son 

yıllarda bu konuda pratik,  hızlı,  güvenilir  ve ekonomik testler  geliştirmek amacı  ile 

birçok  araştırmalar  yapılmaktadır.  Klinik  çalışmalar  bireylerin  6-n-propiltiyourasil’in 

(PROP) acı tadına karşı farklı duyarlılık derecelerinin genetik geçişli olduğunu ve bu 

özelliğin  çocukların  beslenme  alışkanlıkları  ve  çürük  gelişimini  etkileyebileceğini 

göstermiştir. Bu çalışmanın amacı; okulçağı çocuklarında PROP duyarlılık derecesi ile 

çürük  aktivitesi  arasındaki  ilişkinin  çeşitli  çürük  aktivite  testleri  ile  karşılaştırmalı 

olarak  incelenmesidir.  Çalışmada  yaşları  7-12  arasında  (yaş  ort  9.97±1.59)  değişen 

toplam 120 çocuğun sosyo-ekonomik düzeyi ve oral hijyen alışkanlıkları, fluorid alımı, 

DMFT,  DMFS,  df,  dfs  ve  plak  indeksleri,  diyet  ve  beslenme  alışkanlıkları 

değerlendirildi.  Çocuklar  Kariogram  ile  3  ayrı  çürük  risk  grubuna  ayrıldı.  PROP 

duyarlılığını belirlemek için tek konsantrasyonda solüsyon testi  ve PROP emdirilmiş 

kağıt  disk yöntemi birlikte  kullanıldı.  PROP tat  duyusunu etkileyen tüm değişkenler 

adımsal  regresyon analizi ile incelendiğinde DMFT ve dfs en önemli değişkenler olarak 

bulundu.  Buna  dayanarak,  dfs’ye  göre  Kariogram  ve  PROP  testlerinin  duyarlılığı 

sırasıyla 0.85, 0.70; özgüllüğü 0.32,0.33 olarak saptandı . PROP duyarlılığı ile DMFT, 

DMFS,  dfs  değerleri  arasında  negatif  yönde  ileri  derece  anlamlı  bir  ilişki  bulundu 

(p<0.01). Sonuç olarak; PROP’u az hisseden çocukların çok hissedenlere göre anlamlı 

derecede daha yüksek çürük riskine sahip oldukları gözlendi (p<0.01).

Anahtar  Kelimeler:diş  çürüğü  aktivite  testleri,  kariogram,  PROP duyarlılığı, 

çocuklar, genetik. 
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ABSTRACT

İlhan B. Investigation of the relation between 6-n-propylthiouracil (PROP) sensitivity 

and caries activity in schoolchildren. İstanbul University, Dentistry Faculty, Department 

of Pedodontics. İstanbul. 2007.

Dental  caries  is  an  infectious,  transmissible  disease  caused  by  multifactors. 

Caries activity tests are being used to assess caries risk in children. In recent years most 

studies were done for developing practical, quick, reliable and economic tests. Clinical 

studies showed that the difference in sensitivity to bitter taste of  6-n-propylthiouracil 

(PROP) is a heritable trait and may influence children’s nutritional habits and caries 

development.  The  aim of  this  study was  to  investigate  the  relation  between  PROP 

sensitivity  and caries  activity  in  schoolchildren,  in  comparison  with  different  caries 

activity  tests.  120  children  aged  between  7-12  years  (mean  age  9.97±1.59)  were 

investigated to determine the socioeconomic status and oral  hygiene habits,  fluoride 

consumption, DMFT, DMFS, df, dfs, plaque index, nutritional habits. All children were 

grouped  to  three  risk  groups  by  using  cariogram.  One  solution  test  and  PROP-

impregnated filter paper method was used together to determine the PROP sensitivity. 

After all associated factors were controlled; stepwise regression analyses revealed that 

DMFT and dfs scores were significantly important determinants to PROP. According to 

dfs, the sensitivity of cariogram and PROP tests were 0.85, 0.70; and specificity were 

0.32,0.33  respectively.  There  was  an  inverse  significant  relationship  between PROP 

sensitivity and DMFT, DMFS, dfs  results  (p<0.01).  In  conclusion;  PROP nontasters 

were more likely to have high caries risk than PROP tasters significantly (p<0.01). 

Key words: dental caries activity tests, cariogram, PROP sensitivity, children, genetics.
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1. GİRİŞ VE AMAÇ

Son  yıllarda  ağız-diş  sağlığının  korunmasına  verilen  önemin  artmasıyla  diş 

hastalıklarının azalmasına rağmen, ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ve 

koruyucu diş hekimliği uygulamaları yetersiz olan ülkelerde okulçağı çocuklarında diş 

çürüklerinin görülme sıklığının hala yüksek olması  ağız  diş  sağlığını  tehdit  eden en 

önemli sorunlardan birisidir (65,84,127,128,138,169). 

Koruyucu  programların  içeriğini  oluşturabilmek  ve  ihtiyaca  dayalı  koruyucu 

uygulamaları belirleyebilmek için bireysel risk faktörlerinin belirlenmesi büyük önem 

taşımaktadır.  Bir  çocuğun  çürük  oluşturabilme  riskini  belirlerken;  ailenin  sosyo-

ekonomik düzeyi (SED), ağız hijyen alışkanlıkları, fluorid alımı, geçmiş çürük hikayesi, 

ağızdaki  mutans  streptokokları,  laktobasil  ve  maya  sayısı,  tükürük  tamponlama 

kapasitesi  ve  tükürük  akış  hızı,  diyet  ve  beslenme  alışkanlıkları  bir  arada 

değerlendirilmektedir.  Günümüzde  bu  etkenleri  değerlendirmek  ve  özellikle  çocuk 

hastaların çürük aktiviteleri hakkında bir öngörüde bulunmak amacıyla çürük aktivite 

testlerinden yararlanılmaktadır (8,15,92,99,153).

Diş  çürüklerinin  gelişiminde  konak/diş  faktörü  ile  ağızdaki  spesifik 

mikroorganizmalar  ve  beslenme  arasındaki  ilişkiyi  belirlemeye  yönelik  çok  sayıda 

yapılan  çalışmalar,  çocukların  büyük  bir  çoğunluğunun  tatlı  ve  atıştırma  tarzı 

yiyecekleri sevdiğini ve böylece yüksek miktarda şeker içeren besinleri tükettiklerini 

bildirmektedir.  Bununla  birlikte  çocuğun  bu  davranışını  etkileyen  fizyolojik 

mekanizmalar henüz tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır.  Son yıllarda yoğunluk 

kazanan araştırmaların sonuçlarına göre, şeker alım miktarı ve sıklığı, tat duyularındaki 

algılama farklılıklarından etkilenebilmektedir. Bunun nedeninin tat duyusunun genetik 

olarak bireysel farklılıklar olduğu bildirilmiştir. Bu farklılıkların sonucunda da çocuklar 

bazı besinleri kabul veya red etmektedirler (11,26,112,135,169). 

Bireylerin  tat  alma  duyusundaki  duyarlılık  derecelerini  belirlemek  amacı  ile 

çalışmalarda  en  çok  tadı  acı  olan  6-n-propiltiyourasil  (PROP)  kullanılmaktadır. 

Bireylerde  PROP’u  tadalabilme  dereceleri,  çok  hissedenler  (supertaster),  orta 

hissedenler (mediumtaster), ve az hissedenler/hissetmeyenler (nontaster) olmak üzere üç 

gruba ayrılabilmektedir (22,58,60,106,108,135,163,188). 



PROP son  yıllarda  genel  tıp  biliminde  özellikle  beslenme  alanında  yapılan 

çalışmalarda  sıklıkla  kullanılmaktadır.  Tat  alma  duyusu  ile  ilgili  çalışmalarda  bu 

bileşiğe  karşı  bireyin  duyarlılık  derecesi  ölçülerek  beslenme  tercihlerinin  değiştiği 

savunulmaktadır  (58,60,91,94,163).  Aynı  zamanda  PROP  duyarlılığı  ile  şişmanlık 

(72,94,162),  kanser  (23,56,57),  alkolizm (61,62,102),  kalp-damar  rahatsızlıkları  (63) 

arasındaki  ilişkiler  de  incelenmektedir.  Dişhekimliği  alanında  ise  çocuklarda  çürük 

gelişme sıklığı ile PROP’a karşı duyarlılık derecesi arasında negatif yönde anlamlı bir 

ilişki olduğu bildirilmiştir (106,135). 

Bu çalışmanın amacı;  okulçağı  çocuklarında 6-n-propiltiyourasil  (PROP) 

duyarlılık  derecesi  ile  çürük aktivitesi  arasındaki  ilişkinin çeşitli  çürük aktivite 

testleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. 
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2. GENEL BİLGİLER

Modern dişhekimliğinde diş çürüğü, etkeni bakteri olan “bulaşıcı bir enfeksiyon 

hastalığı” olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte mikroorganizmaların neden olduğu 

birçok enfeksiyon hastalığında konak faktör ve mikrobiyal atak ikili ilişkisi gözlenirken, 

diş  çürüklerinin  gelişmesinde  bakterilerle  birlikte  birçok  etken  rol  almaktadır 

(9,10,14,15,87,97).

 Diş  çürüğünün  gelişmesinde  çürük  yapıcı  ve  çürük  oluşumunu  önleyici 

biyolojik  süreçleri  iyi  tanımak,  bunların  arasında  nasıl  bir  denge  olduğunu  ve  bu 

dengenin  hangi  yönlerde  bozulabileceğini  değerlendirmek  çok  önemlidir.  Bu  denge 

bozulduğunda; dişin üzerine yerleşen ağız florası kökenli mikroorganizmalar besinlerle 

alınan  şekerleri  metabolize  ederek  asit  üretmekte  ve  bu  asitler  karşısında  diş  sert 

dokularının yıkımı başlamaktadır (9,10,15,35,97,99,148). 

Bir hastalıktan korunmak için önce o hastalığın gelişimini ve etkenini bilmek 

gerekmektedir.  Çürük  etiyolojisinde  rol  oynayan  etkenler  arasında  beslenme 

alışkanlıkları, plaktaki mikroflora, diş sert dokularının mineralizasyon derecesi, tükürük 

ve zaman gibi ana etkenler dışında fırçalama alışkanlıkları, fluorid kullanımı, annenin 

eğitim düzeyi,  ailenin sosyo ekonomik durumu (SED)  sayılabilmektedir (15,65,113, 

133,146, 184). 

Günümüzde  genel  tıp  ve  dişhekimliği  alanında  koruyucu  programların 

uygulanması  ve  böylelikle  hastalıkların  ortaya  çıkmadan  önlenmesi  önem 

kazanmaktadır. Diş hekimine düşen görev; klinik belirtilerle birlikte hastalığa yol açan 

etkenleri  belirlemek ve ileride hastalığın tekrarlama riskini önleyecek ihtiyaca dayalı 

tedaviyi uygulamaktır (15,92,101,133,148). Diş çürüklerinden korunmayı hedefleyen en 

uygun  yöntemin  seçilebilmesi  için  o  coğrafi  bölgedeki  ağız-diş  sağlığı  ile  ilgili 

durumun, epidemiyolojik çalışmalarla belirlenmesi gerekmektedir (24,51,52,65, 66,75, 

96,150). 

Diş  çürükleri  ve  periodontal  hastalıklar  günümüzde  dünyanın  hemen  her 

ülkesinde ağız-diş sağlığını tehdit eden en önemli hastalıklar olarak kabul edilmektedir. 

Bu  hastalıkları  azaltmak  amacıyla  Dünya  Sağlık  Örgütü  (DSÖ),[World  Health 

Organization  (WHO)](180),  tarafından  çeşitli  hedefler  belirlenmiş,  bazı  ülkelerde 
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belirlenen hedeflere ulaşılmış ancak ülkemiz de içinde olmak üzere birçok sanayileşmiş 

toplumda  istenilen  başarı  tam  olarak  sağlanamamıştır.  DSÖ’nün  2000  yılı  için 

belirlediği  hedefler;  5-6  yaş  grubunun  %50’sinin  çürüksüz  olması  ve  12  yaşındaki 

çocuklarda  DMFT değerlerinin  ortalamasının  3’den yüksek  olmaması  idi.  2020 için 

belirlenen  yeni  hedefler  ise;  5-6  yaş  grubunun  %80’inin  çürüksüz  olması  ve  12 

yaşındaki çocuklarda DMFT değerlerinin ortalamasının en fazla 1.5 olmasıdır (84,128). 

Türkiye’de 1990’da yapılan bir durum analizi sonucu 5-6 yaş grubundaki çocukların 

%12’sinin çürüksüz, 12 yaş grubundaki çocukların DMFT değerlerinin ortalaması 2.73 

olduğu  bildirilmektedir  (138).  2004  yılında  yapılan  durum  analizine  göre,  5-6  yaş 

grubundaki  çocukların  %30.2’sinin  çürüksüz,  12  yaş  grubundaki  çocukların  DMFT 

değerlerinin ortalaması 1.9 olduğu bildirilmektedir (168). 5 yaş grubu için DSÖ’nün 

21.yy  hedeflerinin  gerisinde  olduğumuz  gözlenmiştir.  12  yaş  için  ortalama  DMFT 

değerleri iyi görünse de bu yaş grubu için önemli çürük indeksi (SiC) ortalaması hala 

genel ortalamaların çok üstündedir (138,140,168). 

Diş  çürüklerinin  ve  periodontal  hastalıkların  epidemiyolojisi  uluslararası 

düzeyde incelendiğinde gelişmiş ülkelerdeki koruyucu dişhekimliği uygulamaları ile, bu 

hastalıkların yaygınlık ve şiddetinde önemli azalmalar sağlandığı bildirilmektedir. Bu 

olumlu gelişmelere rağmen diş çürüğü, hala en sık rastlanılan hastalıklardan biri olma 

özelliğini korumaktadır. Ağız ve diş hastalıkları ile ilgili sorunlar, özellikle gelişmekte 

olan ve koruyucu diş hekimliği uygulamaları bulunmayan ülkelerde çok daha önemli 

boyutlardadır (7,27,46,65,84,127,128,189). 

Bu yüzden koruyucu programların içeriğinin saptanabilmesi amacıyla bireysel 

risk gruplarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır (10,38,99,133,137). Ancak diş 

çürüğüne neden olabilecek her bir riskin etkinliği kişiden kişiye değişmektedir. Bireysel 

çürük  riskinin  saptanmasında  klinik  anamnez  ve  testler,  radyolojik   ve  laboratuar 

incelemeleri  ile  desteklenen  detaylı  bir  anamnez  alınması  önerilmektedir 

(12,82,99,133,136).  Ayrıca,  günümüzde  gelişen  bilimsel  teknoloji  ile  koruyucu  ve 

önleyici  tedavi  yöntemleri  önem  kazanmıştır.  Diş  çürüğünden  sorumlu  etiyolojik 

etkenleri  değerlendirerek  diş  çürüğünü  kontrol  altına  alınmasında  yeni  yaklaşımlar 

ortaya çıkmıştır (8,70,92,133,142,148). 

Çürük etiyolojisi ile ilgili ilk tanımlamalar günümüzden yaklaşık 100 yıl önce 

“Şimiko-paraziter teori” adı ile yapılmıştır. Bu görüşe göre mikroorganizmaların üretimi 
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olan asitlerin dişin yapısını yıktıklarını ve çürük oluşturduklarını anlatmaktadır. Ancak 

bu  süreç  ağız  gibi  birçok  etkenin  rol  oynadığı  bir  eko  sistem içinde  oluşmaktadır. 

1960’lı yıllarda Keyes halkaları da olarak bilinen konak (diş), substrat (şeker) ve flora 

(plak  mikroorganizmaları)  halkalarının  birbiriyle  örtüşmesiyle  yapılan  çürük  tanımı 

çürük sürecini yeterince açıklayamamaktadır. Günümüzde bu etkenlere ilaveten fluorid 

kullanımının, beslenmenin, tükürüğün, sosyal nedenlerin ve demografik etkenlerin de 

eklenmesi gerektiği savunulmaktadır (9,39,64,87,99,115,128,183). 

Şekil 2-1: Keyes daireleri

Diş çürüğünü önlemeye yönelik koruyucu çalışmalar önceleri fluorid esaslı iken, 

sonraları  beslenme-karbonhidrat-mikrobiyal  plak etkileşimini  dikkate alan önlemlerle 

devam etmiştir. Sağlığın korunmasında insanların yaşama biçiminin ve davranışların-

alışkanlıkların  kronik  dejeneratif  hastalıkların  oluşmasındaki  rolü  önem  kazanmış, 

1980’lerden itibaren diş çürükleri ve periodontal hastalıklar aynı zamanda bir davranış 

hastalığı  olarak  tanımlanmıştır  (115,120,140,183).  DSÖ  Avrupa  Bölgesi,  Besin  ve 

Beslenme Hastalıklarını 3 grupta toplamış ve diş çürüğünü “kronik bulaşıcı olmayan 

besin kaynaklı hastalıklar” sınıfında değerlendirmiştir (178). 

: 

Şekil 2-2: Diş çürüğünde rol oynayan etiyolojik faktörler
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Diş çürüklerinin oluşmasında birçok etken rol oynamaktadır. Bunlar etiyolojik 

faktörler, dış etkenler ve iç etkenlerdir. 

Etiyolojik etkenler: 

 plağın rolü (biyofilm)

 ağız ortamının rolü 

 özgün çürük yapıcı mikrofloranın rolü

Dış etkenler

 beslenme ve diyetin rolü

 sosyoekonomik faktörler ve davranışın rolü

İç etkenler

 tükürüğün rolü

 kronik sistemik hastalıklar ve konak faktörlerin rolü

 dişe ait faktörlerin-dişin boyutlarının-morfolojisinin ve kompozisyonun 

rolü 

Genetik özellikler

olarak tanımlanmaktadır (10,15,44,113).  

Diş çürüklerinin oluşmasında rol oynayan etyolojik, iç ve dış etkenlerle birlikte 

annenin ve babanın eğitim durumu, uygarlık düzeyi, cinsiyet, vitaminler ve hormonlar, 

immnuglobulinler,  kalıtımsal  hastalıklar  ve  yaş  gibi  etkenleri  de  birlikte 

değerlendirmenin doğru olacağı düşünülmektedir.  Ayrıca günümüzde diş çürüklerinin 

gelişmesinde genetiğin de rolü birçok araştırmacının ilgisini çekmekte ve çalışmalar bu 

yönde yoğunlaşmaktadır (10,35,152). 

2.1.Etiyolojik etkenler

2.1.1.Plağın rolü
Günümüzde diş plağı diş yüzeyine veya ağız boşluğundaki diğer sert yüzeylere 

bağlanan  biofilm  tabakasını  oluşturan  yumuşak  birikintiler  olarak  tanımlanmaktadır 

(14,89,141). Yaklaşık 1mg ağırlığında 1mm3 dental plağın 200 milyondan fazla bakteri 

içerdiği  tahmin  edilmektedir  (14,15,41).  Plağın  oluşumunda  ilk  basamak  pelikılın 
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varlığıdır.  Pelıkıl koruyucu bir  bariyer görevi görürken aynı zamanda da bakterilerin 

tutunabileceği  bir  ortam oluşturmaktadır.  Ağız  ortamında  350’den fazla  bakteri  türü 

görülürken,  temiz  bir  diş  yüzeyine  yapışma  kabiliyeti  olan  ilk  mikroorganizmalar 

genellikle  S.  oralis,  S.  mitis  ve  S.  sanguis  ve  S.mutans’tır.  Daha  sonra  anahtar-kilit 

mekanizması ile diş yüzeyine kolonizasyon artmaktadır (14,15,89,141). 

Yeni  oluşan  plak  florasında  baskın  bulunan  streptokoklar,  plağa  mikrobiyal 

yapışma  kabiliyetinin  özgünlüğünü  belirlemektedir.  Bununla  birlikte  hem 

mikroorganizmaların  sayısı  hem  de  yapışma  kabiliyetleri  dişe  yapışma  olasılığını 

etkilemektedir.  Tükürükteki  bakteri  sayımı fazla olan ve aktif  çürük lezyonu yüksek 

bireylerde daha fazla plak birikimi hızı görülmektedir. Bu aynı zamanda yeni oluşan 

plaktaki  yüksek  streptokok  düzeyinin  tükürük  florasında  da  fazla  bulunduğunun  bir 

göstergesidir. Plak oluşumunda 4 önemli evreden bahsedilmektedir. 1.evre bakterilerin 

diş  yüzeyine  ilk  olarak  yapıştıkları  evredir.  24  ve  48  saat  sonra  dişeti  sınırında 

kokkusların baskın görüldüğü sürekli plak oluşmuştur. 2. evrede ilk 2 güne kıyasla daha 

fazla plak birikimi gözlenir. 3.evrede plak dişeti oluğuna doğru göç etmeye başlar ve 

bakteri ve ürünleri cebin içine taşınır. 4. evrede yapışık dişetindeki plak dişeti oluğunu 

doldurur  ve  daha  kalın  bir  tabaka  oluşturarak  apikal  bölgelere  inmeye  devam eder. 

(89,141,150).

Dental plağın çürük yapıcı rolü ile ilgili üç farklı görüş bulunmaktadır. Bunlar 

özgün olmayan (non-spesifik) plak teorisi, özgün (spesifik) plak teorisi ve ekolojik plak 

teorisidir. Özgün olmayan plak hipotezinin temelinde şu görüş vardır: diş yüzeyindeki 

ince  plak  tabakası  uzun  süre  uzaklaştırılmadığında  kalınlaşan  plak  tabakası  çürük 

lezyonun başlaması için gerekli asit ortamı üretmektedir.  Bu bakış açısı  ile çürükten 

korunmak  için  düzenli  mekanik  plak  temizliğinin  (diş  fırçalama)  gerekliliğini 

savunulmaktadır. Özgün plak teorisine göre ise plağın çürük yapıcı özelliği florasındaki 

bazı  mikroorganizmaların  aynı  zamanda  çürük  etiyolojisinde  rol  alan  patojenler 

olmasından  kaynaklanmaktadır.  Bunların  aralarında  en  önemlileri  mutans 

streptokoklarıdır.  En çok kabul gören ekolojik plak teorisine göre, herhangi bir veya 

birkaç  çevresel  etken  plak  mikroflorasında  dengeyi  çürük  başlatacak  yönde 

bozabilmektedir.  Örneğin  sık  şeker  alımı  veya  tükürük  akışının  az  olması  ile  şeker 

klirensinin azalması asidojenik ve asidürik türlerin artmasına neden olabilecektir.  Bu 

durumda pH’nın düşeceği ve çürük riskinin artabileceği bildirilmektedir. Bu hipoteze 
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göre,  çürükten korunmak için izlenmesi  gereken yol,  pH’yı  dengelemektir.  Mekanik 

plak temizliği, şeker ve karbonhidrat alımının kontrolü ve yemeklerden sonra fluoridli 

sakız çiğnenmesi önerilebilir. Bu teoriler birbirlerinden farklı görüşler savunuyor gibi 

gözükmekle  birlikte,  gerçekte  hiç  biri  tek  başına  çürük  riskini  oluşturmamaktadır 

(15,89,97). 

Bakterilerin  diş  yüzeylerine  tutunması  diş  çürükleri,  gingivitis  ve  yıkıcı 

periodontal hastalıklar gibi birçok ağız hastalıklarının oluşmasında rol oynayan önemli 

bir  etiyolojik  etkendir  (14,15,89).  Plak  miktarı  ile  diş  çürüğü  arasındaki  ilişkiyi 

inceleyen  araştırmalarda  supragingival  plak  ölçümü  için  en  sık  kullanılan  metotlar 

Silness ve Löe plak indeksi (Silness and Löe,1964),  Modifiye Quigley Hein indeksi 

(Turesky,  1970) ve Basitleştirilmiş Oral  Hijyen İndeksi’dir  (Green&Vermillion,1964) 

(14,150,179).  Bu  indekslerin  yapılmasında  birincil  amaç  bireyin  tam  olarak 

temizleyemediği  plak  alanlarını  belirlemektedir.  Diğer  taraftan  birey  diş  tedavisine 

geleceği gün fazladan bir diş temizliği yapmış olabilmekte ve bu durumda bireyin daha 

önceki oral hijyenini belirlemede yukarıda adı geçen indeksler yetersiz kalabilmektedir 

(14,150).

Ağız hijyenini belirlemek için uygulanan başka bir yöntem 1990’da Axelsson 

tarafından  geliştirilen  plak  birikim  hızı  indeksidir  (PBHİ).  Bu  yöntemde  amaç; 

profesyonel mekanik diş temizliğinden 24 saat sonra diş üzerinde biriken serbest plak 

miktarını  ölçmektir  (6,14,15,41).  Plak  birikim  hızı  indeksinin  değerlendirilmesinde, 

plak miktarı ile birçok etiyolojik, içsel ve dışsal çürük risk faktörlerinin ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Bunlar:

• ağızdaki toplam bakteri sayısı

• ağızdaki toplam bakteri flora kalitesi

• dişlerin anatomisi ve yüzey morfolojisi

• diş yüzeylerinin ıslanabilirliği ve yüzey gerilimi

• tükürük akış hızı ve diğer özellikleri

• karbonhidrat alımı

• dil ve dudakların hareketliliği

• çiğneme kuvvetleri ve yiyeceklere abrazyonu
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• diş sürme evreleri

• dişeti iltihabının derecesi ve oluk sıvısının  hacmi

• bireysel ağız temizliği alışkanlıkları

• kimyasal  plak  önleyiciler  gibi  koruyucu  ürünler  ve  fluorid  kullanımı 

olabilmektedir (6,14,15). 

Plak  birikim  hızı  ile  plak  indekslerini  birbirinden  ayırmak  önemlidir.  Diş 

çürükleri ve periodontal hastalıklardan birincil ve ikincil korunmada plak birikim hızını 

ve etkilerini anlamak gerekmektedir. Özgün olmayan plak hipotezine göre mekanik diş 

plağı temizliği doğrudan etkeni ortadan kaldırdığı için geleneksel olarak uygulanan bir 

yöntemdir. Bununla beraber, koruyucu programlar plak birikimini göz önüne alınarak 

yapılmalıdır (14,15).

2.1.2.Ağız ortamının rolü
Ağız  boşluğu  yanak,  dil,  damak,  dişler,  ağız  mukozası,  mine, 

mikroorganizmalar,  tükürük  gibi  birçok  unsurun  beraber  bulunduğu  bir  ekolojik 

sistemdir.  Tüm bu unsurlar ayrı  elemanlar olmasına rağmen, ağız boşluğu içinde bir 

bütün olarak hareket ederler (1,9,15,104). Ağız ortamı tek başına bir mikrobiyal sistem 

olarak tanımlanabilmektedir. Burada en büyük düzenleyici etken tükürüğün akış hızıdır 

(14,15,53,104). Tükürük akış hızı, uyku sırasında 0.0 mL/dak, ve dinlenme esnasında 

0.4  mL/dak  olan  tükürük  miktarı,  uyarılma  sonrası  2.0  ml/dak’ya  çıkabilmektedir. 

1.0ml’sinde  300  farklı  türde  200  milyondan  fazla  mikroorganizma  barındırdığı 

düşünülürse  tükürük  birçok  bakterinin  büyümesi  için  ideal  bir  ortam sağlamaktadır 

(14,15,53,113). Ağız boşluğunun bütün yumuşak ve sert yüzeyleri mikroorganizma ile 

örtülmekle beraber en çok; dil, oral mukoza ve tonsillalar üzerinde koloni kurmaktadır, 

daha  seyrek  olarak  dişlerin  düz  yüzeyleri,  okluzal  fissürler  ve  dişeti  oluğunda 

gözlenmektedir (1,14,15).

White ve ark.  ağız ortamının en karyojenik patojenleri  olarak bilinen mutans 

streptokoklarının  çocuklarda  farklı  oral  hijyen  yöntemleriyle  uzaklaştırıldığı 

çalışmalarında  en  etkili  sonucun  rutin  diş  fırçasından  sonra  dilin  üzerinin  de  dil 

temizleyici ile temizlendiğinde görüldüğünü bildirmektedirler (177).
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Tanner ve ark; yaşları 6-36 ay arasında değişen ve ağzında en az bir tane sürmüş 

dişi  bulunan  171  çocukta  hem  dişten  hem  de  dilin  üzerinden  aldıkları  mikrobiyal 

örneklerde, çoğunluğunu S. mutans ve S.sobrinus’un oluşturduğu 38 ayrı türde bakteri 

saptandığını  bildirmektedirler.  Araştırmacılar  aynı  zamanda,  dilin  üzerindeki  bakteri 

miktarının diş örneklerinden alınanlardan daha fazla olduğunu, dilin bir reservuar gibi 

görev yaptığını belirtmektedirler. Bu çalışmadan elde edilen sonuca göre 18-36 aylık 

çocuklarda  S.mutans  tayini  için  dilin  üzerinden örnek alınmasının  çürük aktivitesini 

belirlemede yararlı olabileceği düşünülmektedir (158). 

2.1.3.Özgün çürük yapıcı mikrofloranın rolü
Yapılan  klinik  çalışmalara  göre,  çürük  oluşumunda  etkili  olan  en  önemli 

bakterilerin  Mutans  streptokokları  (MS)  ve  Laktobasiller  (LB)  olduğu  ileri 

sürülmektedir. MS’ları çürük başlangıcında, LB’ler ise daha ileri dönemlerde görülen ve 

çürük dentinin en derin bölgelerine yerleşerek çürüğün ilerlemesini artıran bakteriler 

olarak  belirtilmektedir.  Diş  çürüğünün  oluşumunda  rol  alan  mikroorganizmaların 

asidojenik (asit üreten), asidürik (asitli ortamda çoğalabilen) ve diş yüzeyine tutunan 

bakteriler olması önemlidir. MS ve LB’ler aside dayanıklı olmalarının yanında kendileri 

de yüksek miktarda asit üretmektedirler (1,9,15,31,120). LB’lerden daha asidojen olan 

bir  grup  da  mayalardır.  MS  ve  LB’lerin  sadece  diş  çürüğü  ile  ilgili  iken  ağızdaki 

mayaların  hem  diş  çürüğü  hem  de  ağızdaki  mukoza  infeksiyonu  ile  ilgili  olduğu 

bildirilmektedir (99).

Oral streptokoklar Streptococcus mutans (Mutans streptokokları) , Streptococcus 

salivarius,  Streptococcus milleri, Streptococcus oralis grubu olmak üzere 4 ana gruba 

ayrılır. MS’ların genotipik ve fenotipik özelliklerine göre 7 değişik türü izole edilmiştir. 

Bunlar;  Streptococcus  mutans,  Streptococcus  sobrinus,  Streptococcus  cricetus,  

Streptococcus  ferus,  Streptococcus  rattus,  Streptococcus  macacae,  Streptococcus  

downei’dir. İnsanda en sık rastlanan MS türleri  Streptococcus mutans ,  Streptococcus 

sobrinus’tur (15,28,31,171). 

Geçmişte,  MS’ların  sabit  kolonizasyonları  için  dişlere  veya  sert  yüzeylere 

ihtiyaç  duyduklarına  inanılmaktaydı  (28).  Caufield  ve  ark,  19-31  aylar  arasında 

bebeklerin MS ile infekte olduğu bildirmektedirler (43). Çürük sıklığının yüksek olduğu 

toplumlarda  1 yaş,  çürük sıklığının  düşük olduğu toplumlarda ise  2,5-3  yaş  mutans 

streptokokları ile infekte olunan dönem olarak bildirilmiştir.  Ancak son yıllarda yapılan 
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çalışmalarda  yeni  doğmuş  dişsiz  bebeklerin  ağzında  hem  mukozalarında  hem  de 

tükürüklerinde MS varlığı bildirilmektedir (28).

Diş çürüğü ile ilgili ikinci bakteriler olan LB’ler, özellikle ağız ortamında düşük 

oksijenli  anaerobik  ortamda  yaşamaktadırlar.  L.plantarium,  L.salivarius,  L.oralis, 

L.acidophilus, L.grasseri, L.casei, L.brevis ve L.fermentum türleri ağız ortamından izole 

edilmiştir (15,31,171).

2  yaşından  küçük  çocukların  ağız  florasında  laktobasillerin  çok  az  sayıda 

olduğu,  mutans  streptokoklar  değerlerinin  ise  normal  bireyin  oral  florasındaki 

değerlerine yakın olduğu gözlenmiştir. Özelikle süt diş dizisinin tamamlanıp ağızdaki 

diş sayısının artması sonucu MS değerlerinin en yüksek seviyesine çıktığı bildirilmiştir 

(28,43) 

Tükürükteki  en  çok  bulunan  maya  türleri  Candida  albicans,  daha  az  olarak 

C.krusei, C.tropicalis, C. parapsilosis, C. guillermondi’dir (47,99,129,171). 

Tükürükte maya sayısında artış, ağızdaki asidik ortamın arttığını göstermektedir. 

Tek başına maya sayımı çürük risk tahmininde yeterli olmamakla bereber, diş çürüğü 

şiddetinin  yüksek  olduğu  çocuklarda  maya  değerlerinin  de  yüksek  görüldüğü 

bildirilmektedir (47,99,129,171).

Yapılan  birçok  araştırmanın  sonucuna  göre,  çürük  prevalansının  arttığı 

bireylerden alınan  tükürük örneklerinde mutans streptokok (MS) ve laktobasil  (LB) 

miktarının  da  yüksek  olduğu  gözlenmiştir  (25,40,145,147,176).  Lindquist  ve  ark. 

tükürükteki MS sayısı ile dişin yüzeyinde kolonize olmuş MS sayısının birbiriyle doğru 

orantılı olduğunu belirtmektedir (108). Bu nedenle de MS, LB ve maya enfeksiyonun 

şiddetini değerlendirmek amacıyla tükürük örneklerinin alınması basit ve güvenilir bir 

yöntem olarak kabul edilmektedir Tükürük mikrobiyolojik açıdan tüm ağız florasının 

küçük  bir  örneği  olduğundan  tartışmasız  en  önemli  yöntemlerden  birisidir 

(15,25,47,90,108,147,175). 

2.2.Dış etkenler:
Diş  çürüklerinin  gelişmesinde  dış  kaynaklı  etkenler  arasında  fermente 

karbonhidratların  tüketimi,  sistemik  rahatsızlıklar,  tükürük  akışını  etkileyen  ilaçlar, 

düzensiz  ağız  bakım  alışkanlıkları  ve  düşük  SED  rol  oynamaktadır. 

(10,53,64,68,82,105,111,124)
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2.2.1.Beslenme ve diyetin rolü
Beslenme, vücudu oluşturan hücrelerin düzenli ve dengeli çalışması için gerekli 

olan  besin  maddelerini;  yağlar,  karbonhidratlar  (KH),  proteinler,  vitaminler  ve 

minerallerden yeteri kadar alınmasıdır . Doğru beslenme alışkanlıkları, çocukların genel 

sağlığını  olumlu  yönde  etkilediği  kadar  ağız  diş  sağlığı  için  de  büyük  önem 

taşımaktadır. Ağız hijyen alışkanlıklarının zayıf olduğu ve günlük fluoridli diş macunu 

tüketiminin az olduğu ülkelerde fermente KH’ların sık tüketimi diş çürükleri açısından 

önemli  bir risk oluşturmaktadır. KH’lar  hem canlının yapısına katılan hem de enerji 

sağlayan organik bileşiklerdir. Beslenmede önemli yeri bulunan ve çürük açısından özel 

önemi olan karbonhidratlar basit KH’lar (şekerler) ve kompleks KH’lar (nişasta) olarak 

iki  ana  gruba  ayrılmaktadırlar.  Basit  KH’lar  monosakkaritler,  disakkaritler  ve 

polisakkaritler  olarak  üç  grupta  değerlendirilmektedir.  Bir  disakkarit  olan  sakkaroz 

(sofra  şekeri)  çürük  oluşumu  açısından  en  tehlikeli  grupta  bulunmaktadır. 

(32,37,115,117,120,133,139,184,185). 

Araştırmacılar  plak  pH’sını  5.5  ve  altına  indirebilen  ve  diş  yüzeylerinde 

demineralizasyona  neden  olabilen  yiyecek  ve  içecekleri  karyojenik  besinler  olarak 

tanımlamaktadırlar  (86,88,151,166).  Beslenme  ve  çürük  oluşumu  arasındaki  ilişkiyi 

incelerken en önemli konular; beslenme alışkanlıkları ve ara öğün sıklığı, ara öğünlerde 

alınan  besinlerin  fiziksel  yapısı,  yiyeceklerin  içindeki  şeker  yoğunluğudur 

(115,120,166). 

Beslenme  alışkanlıkları  ve  ara  öğün  sıklığı  büyüme  hızının  arttığı  6-12  yaş 

grubundaki  çocuklarda hem sağlıklı  bir  şekilde büyümelerinde hem de diş  çürükleri 

gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Çocuklarda ve genç erişkinlerde yanlış beslenme 

alışkanlıklarından  ayakta  atıştırma  ve  öğün  aralarında  besin  tüketimi  sıklıkla 

görülmektedir. 1945-46 yılları arasında Vipeholm Ruh Hastalıkları hastahanesinde yatan 

kişilerde yapılan bir araştırma, ara öğünlerde şeker alım sıklığının çürükle etkisini çok 

net ortaya koymaktadır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre yüksek miktarlarda da olsa, 

şeker ana öğünlerde alındığında çürük oluşumundaki artış düşük düzeyde gerçekleşmiş, 

hem ara öğünlerde hem de ana öğünlerde birlikte tüketildiğinde, çürük artışı belirgin 

düzeyde  olmuş,  şekerden  zengin  besinler  diyetten  uzaklaştırıldığında  çürük  artışı 

durmuştur (100,117,120,139,166,183). 
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Beslenme alışkanlıkları  ve  ara  öğün  sıklığı  bireye  bağlı  etkenler  iken,  besin 

maddesini  ilgilendiren  etkenlere  bakıldığında;  karbonhidratların  tipi  ve  miktarı, 

kimyasal  bileşimi (yağ-protein  miktarı),  fiziksel  özellikleri  (sertliği,  yapışkanlığı)  ve 

koruyucu  bileşenleri  (kalsiyum,  fosfor,  fluorid)  önemli  rol  oynamaktadır 

(32,117,120,183). 

2.2.2.Sosyoekonomik faktörler ve davranışın rolü
Tarihte,  savaşlar,  göçler,  sanayileşme gibi  sosyal  hayatta  bireylerin hayatında 

büyük  değişiklikler  yaratan  toplumsal  olaylarda  diş  çürüklerinin  etkilendiği 

gözlenmiştir (15,134,139,144). 20.yy. başlarında gelişmekte olan ülkelerde düşük çürük 

prevalansı, gelişmiş ülkelerde yüksek prevalans gözlenirken, 20.yy. sonlarında bu tablo 

profilaksi önlemleri, bilgi ve bilincin gelişmesi ile değişmiş, gelişmekte olan ülkelerde 

prevalans  artarken,  gelişmiş  olan  ülkelerde  çürük  aktivitesi  azalmıştır 

(15,65,126,134,139,156,172,182). 

Sosyal  faktörlerden  bahsederken  genellikle  ilk  akla  gelen  ailenin  aylık  gelir 

düzeyi  ve  eğitim  düzeyi  ile  belirlenen  sosyal  sınıftır.  Sosyal  sınıf  ile  diş  çürükleri 

arasındaki  ilişkiyi  inceleyen  birçok  araştırma  yapılmıştır 

(113,127,133,144,156,172,175). Sosyal faktörler bireylerin aynı zamanda bu konudaki 

bilinç ve davranışları ile de ilgilidir.  Davranışın rolü incelendiğinde en çok iki etken 

üzerinde çalışılmıştır: oral hijyen ve beslenme alışkanlıkları. Araştırmacılar sosyal sınıf 

ile  ağız-diş  sağlığını  belirlemede,  annelerin  eğitim  düzeyi,  annenin  diş  sağlığı,  diş 

hekimine gitme sıklığı,  çocukta öğrenme güçlüğü, yüksek miktarda cep harçlığı gibi 

değişkenlerin önemli bileşenler olduğunu bildirmektedirler (127,134,143,175,188). 

2.3. İç etkenler

2.3.1.Tükürüğün rolü 
Tükürük üç büyük tükürük bezi (parotis, submandibular, sublingual) ve yanak, 

dudak,  sert  –yumuşak  damak  ve  dil  mukozasına  dağılmış  küçük  tükürük  bezleri 

tarafından  salgılanan  bir  vücut  sıvısıdır  (53,54,68,99).  Tükürüğün  çürüklere  karşı 

koruyucu  fonksiyonları;  şekerin  ağız  ortamından  uzaklaştırılması  (şeker  klirensi), 

tamponlama  kapasitesi,  remineralizasyon  etkisi,  mikroorganizmalar  ve  plak  üzerine 

etkisidir  (15,53,54,68,104,105).  Beslenmeyle  alınan  karbonhidratların  özellikle 

şekerlerin  ağız  ortamında uzun süre  kalmadan uzaklaştırılması  tükürüğün en önemli 
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fonksiyonlarından birini oluşturmaktadır. Tükürüğün bir diğer fonksiyonu, hem ağız içi 

hem de mikrobiyal plak pH’sını nötralize edebilmesidir. Dinlenme sırasında tükürüğün 

en  önemli  tamponlayıcı  yapısı  inorganik  fosfatlardır.  Uyarıldığında  karbonik  asit- 

bikarbonat  sistemi  devreye  girmektedir  (15,53,54,104).  Tükürüğün  dişleri  koruyucu 

etkisi  dişler  sürdükten  hemen  sonra  başlamaktadır.  Tükürükteki  kalsiyum,  fosfat, 

magnezyum,  florür  gibi  iyonlar  olgunlaşmamış  dış  mine  yüzeyine  girerek  yüzey 

sertliğini artırırlar. Tükürüğün bu iyonlara doygunluğu, demineralizasyon için bariyer, 

remineralizasyon için itici güç oluşturmaktadır (53,54,113,159). 

Bireylerin  çürüğe  dirençli  olup  olmadıklarının  belirlenmesinde  kullanılan 

tükürük  analizleri,  tükürüğün  fiziksel,  biyokimyasal  ve  mikrobiyolojik  olarak 

incelemesi  ile  yapılmaktadır  (15,53,54,105).  Bu  incelemelerin  büyük  bir  kısmı 

laboratuar koşulları gerektirmektedir. Muayenehane pratiklerinde diş hekimi tarafından 

kolayca  ve  hemen  yapılabilecek  olan  hazır  kitler  de  kullanılabilmektedir 

(15,54,105,148). 

2.3.2.Kronik sistemik hastalıklar ve konak faktörlerin rolü
Çürük  oluşumuna  neden  olabilecek  kronik  sistemik  hastalıklar  genellikle 

tükürük yapısında değişiklik yaratan hastalıklardır. Tükürük bezlerini etkileyen Sjögren 

sendromu  gibi  kronik  sistemik  hastalıklar  depresyon  gibi  psikojenik  rahatsızlıklar, 

alerjiler,  hipertansiyon ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar uzun vadede 

tükürük akışını etkilediğinden risk faktörleri arasında sayılmaktadır. Ayrıca baş-boyun 

bölgesi tümörleri ile ilgili radyoterapilerde tükürük bezlerinde ileri derecede fonksiyon 

bozuklukları yaratabilmektedir (14,15,53,54,68). 

Diş çürüklerinde konak faktörün direncini tanımlamak karmaşıktır. Bu nedenle 

diş  çürüklerini  mikroorganizmaların  yaptığı  diğer  enfeksiyon  hastalıklardan  ayrı 

değerlendirmek gerekmektedir.  Ağız boşluğunun yumuşak ve sert  dokuları  özgün ve 

özgün olmayan immun faktörler tarafından mikroorganizmaların yıkıcı etkilerine karşı 

korunmaktadır. Özgün olmayan faktörler tükürük yapısındaki lizozim, laktoperoksidaz 

yüksek molekül ağırlıklı glikoproteinler, bakteri aglutinleri olarak rol oynayan tükürük 

bileşenleridir. Konağa özgü immun faktörler salgısal sIgA, IgM ve IgG’dir . Tükürükten 

kaynağını  alan  sIgA ve  dişeti  cep  sıvısından  gelen  IgG  tükürük  antikorları  olup, 

mikroorganizmaları selektif olarak aglutine etme özelliğine sahip oldukları bildirilmiştir 

(15,68,93,105,159). 

14



2.3.3.Dişe ait faktörlerin - dişin boyutlarının - morfolojisinin ve kompozisyonun 
rolü

Diş çürüklerinin oluşmasında önemli unsurlardan birisi  de dişin kendisine ait 

faktörlerdir.  Dişlerin  şekil  ve  boyutları,  dişlerin  alveol  üzerinde  dizilişlerini 

etkileyeceğinden çürük riskini artırabilmektedir. Bununla birlikte, morfoloji ve mineral 

kompozisyonu gibi diğer özellikler de değerlendirilmelidir (15,44). 

Diş  çürükleri  mine  yüzeyinde  başladıkları  için  mine  yüzeyinin  girintili  veya 

düzgün yüzeyli olması gibi fiziksel özellikler ve minenin kimyasal yapısı dişin direncini 

etkileyebilmektedir.  Dişin  fiziksel  özellikleri;  dişin  boyutu,  morfolojisi,  tüberkül  ve 

fissür  özellikleri,  mine  yapısı  (defektler,  opasiteler,  pürüzlülük),  mine  sement 

bileşiminin morfolojisi, açığa çıkmış kök yüzeyleri ile ilgilidir (15,44). 

Fissür özellikleri bireyden bireye değişmekte ve çürük gelişiminde önemli bir 

rol  oynayabilmektedir.  Fissürlerden dikey bir  kesit  alındığında birinci büyük azıların 

yaklaşık %90’ı normal fissür olarak görülmektedir. Normal fissür morfolojisi genellikle 

geniş bir açıyla başlayıp dar bir açıyla biten yaklaşık 1.0mm derinliğinde ve 0.1mm 

genişliğinde  mine  dentin  sınırına  uzanan  yapılar  olarak  tanımlanmaktadır.  Çürük 

lezyonu  genellikle  bu  fissürlerin  birbirine  bakan  yüzeylerinden  mine  çürüğü  olarak 

başlar. Bununla birlikte, bazı atipik fissürler (%10dan az) dar bir giriş yolundan aşağıda 

ampul şeklinde açılırlar ve risk fissürleri olarak bilinirler (15,44). 

Minenin  kimyasal  yapısındaki  değişiklikler  minenin  gelişimsel  dönemlerinin 

herhangi birindeki duraksamaya bağlı oluşabilmektedir. Klinikte beyaz alanlar olarak da 

görülen  opasiteler  minenin  iç  yapısındaki  duraklamalar  sonucu  gelişirler  ve  çürük 

riskini etkilememektedirler. Turner dişleri olarak da bilinen lokal hipoplazili dişler ise 

çürüğe  duyarlıdır.  Lekeli  mine  olarak  bilinen  hipoplazili  dişler  minenin  genellikle 

gelişimin  üçüncü  evresinde  amelogenin  kaybına  ve  eksik  mineralizasyonuna  bağlı 

olarak  gelişmektedir.  Lekeli  mine  girintili  ve  çıkıntılı  bir  yüzey  olduğundan  plak 

retansiyonunu kolaylaştırmakta ve çürük oluşumunu hızlandırmaktadır. Fluorozise bağlı 

lekeli  mine  genelde  çürüğe  dirençli  olarak  bilinse  de  pürüzlülüğün  şiddeti  fazlaysa 

bakteri tutunması yine kolaylaşacaktır (15,44). 

Minenin  kimyasal  içeriğinde  fluorid  ve  diğer  iz  elementlerin  dişin  direncini 

artırdığı  gösterilmiştir.  Ancak  minenin  sadece  dış  yüzeyinin  kimyasal  analizini 

yapmanın çok da güvenilir bir bilgi olmadığı bildirilmiştir. Aynı zamanda diş çürüğü, 
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minenin  çözünürlüğü  ile  de  doğrudan  ilgili  değildir.  Çünkü  çözünürlük  tek  başına 

fluorid içeriğine bağlı olmadığı gibi, minenin kimyasal yapısında bulunan karbonatlar , 

birçok iz elementler ve inorganik maddeler de çözünürlükte önemli rol oynamaktadır 

(13,15,44,93). 

2.4.Genetik özelliklerin rolü
Diş  hekimliğinde  kalıtımsal  farklılıkların  çürük  riskini  etkileyip  etkilemediği 

araştırmacıların  ilgisini  çeken bir  konu olmuştur.  Başlangıçta  genetik  ile  diş  çürüğü 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar ikiz kardeşlerde çürük insidansını incelemeye 

yöneliktir.  Bu çalışmalarda özellikle tek yumurta ikizlerinde çürük sıklığı ile fenotip 

arasında anlamlı bir  ilişki olduğu bildirilmektedir.  Bu konu ile ilgili  çalışmalar daha 

sonra  kalıtımın diş  minesine,  immun sisteme ve tad  duyusu farklıkları  ile  beslenme 

alışkanlıklarına ve şeker tüketimine etkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Araştırmacılar diş 

çürüklerinin  oluşmasında  çevresel  etkenlerin  rolü  kadar  genetik  etkenlerin  de  rolü 

olduğunu savunmaktadırlar (35,152).   

2.5. Çürük aktivite testleri
Günümüzde  diş  çürüklerinin  oluşumlarında  rol  oynayan  etkenler  çok  iyi 

bilinmektedir. Bu bilgilerden yararlanarak, her bireyin, özellikle çocuk hastaların çürük 

aktiviteleri hakkında bir öngörü yapmak artık mümkün olmaktadır. Böylelikle hastaların 

yeni çürükler oluşması bakımından ne derece risk altında olduğu belirlenebilmektedir. 

Bu amaçla çeşitli testler geliştirilmiş ve bunlara genel olarak “çürük aktivite testleri” adı 

verilmiştir (8,92,99,130,153). 

Çürük  aktivite  testleri  ile  tükürük  akış  hızı,  tamponlama  kapasitesi  ve 

mikrobiyolojik  incelemeler  (MS,  LB  ve  maya  sayımı)  değerlendirilmektedir  (92, 

101,121).  Tükürükle  ilgili  tanı  yöntemleri  modern  dişhekimliğinde  yerini  almaya 

başlamıştır. Fakat tükürükte tanı için kullanılan yöntemlerin hiçbiri tek başına çürükleri 

teşhis  edecek  kadar  özgün  ve  hassas  değildir.  Kullanılan  testler,  kötü  beslenme 

alışkanlıklarına  bağlı  çürük  aktivitesinin  değerlendirilmesinde  (tükürükte  laktobasil 

varlığı),  infeksiyon varlığının bulunmasında (tükürükte mutans streptokok varlığı) ve 

hastanın  sağlık  durumunun  değerlendirilmesi  için  tükürükte  maya  belirlenmesinde 

kullanılır.  Tükürük  akış  hızının  belirlenmesi  tedavi  planlamasında  tanının  temelini 

oluştururken, tamponlama kapasitesi çürüğe karşı konağın en önemli savunma faktörü 

olması açısından önemli yer tutar (92,99,153). 
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Çürük  yapıcı  faktörlerle  ilişkili  bazı  soruların  yanıtları  ‘evet’  olduğunda 

mikrobiyolojik  inceleme  yani  tükürükte  MS  ve  ya  LB  sayımları  yapılması 

önerilmektedir.  Bu  tür  bir  mikrobiyolojik  inceleme  yurt  dışı  kaynaklı  testlerle 

yapılabileceği  gibi  (Dentocult  SM,  Dentocult  LB)  yurdumuzda  tek  olan  İstanbul 

Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Mikrobiyolojisi Laboratuarı’nın ÇAT (Çürük 

Aktivite Testi) Paketi ile yapılabilmektedir. (101)

Amerikan Pediatri Birliğine göre; çürük aktivite testleri kolay uygulanabilen ve 

yüksek çürük risk grubundaki çocukları belirleyebilen testlerdir (8).

Tek  başına  veya  kombine  uygulanacak  mikrobiyolojik  testler  ve  tükürük 

testlerini  kapsayan  uygulamalardan  elde  edilen  veriler  başlangıç  çürük  lezyonları, 

geçmiş çürük hikayeleri ve sosyo-ekonomik verilerle birleştirildiğinde risk tahmininde 

kesin sonuçlar verdiği düşünülmektedir (92,144). Bununla birlikte bazı araştırmacılar 

çürük aktivite testlerinin, ağzında yüksek sayıda çürük diş bulunan ve tersine düşük 

sayıda çürük diş bulunan bireylerde patojen mikroorganizma sayısı ile çürük sayısının 

doğru orantılı  olduğunu gösterirken,  orta risk grubunu belirlemede yetersiz  kaldığını 

savunmaktadır  (113,133).  Pinelli  ve  ark  ise  bu  testlerin  düşük  risk  grubundakileri 

belirlemede daha güvenilir sonuçlar verdiğini bildirmektedir (130). 

Son yıllarda geliştirilen yeni bir çürük aktivite testi (Clinpro Cairo L-Pop, 3M 

Espe,  D-Seefeld)  ağız  ortamındaki  spesifik  bakterinin  türünü  belirlemek  yerine  ana 

metabolik  ürünü  olan  laktik  asiti  ölçmektedir.  Testin  güvenilirliğini  değerlendiren 

araştırmacılar  bu  yöntemin  çürük  aktivitesini  belirlemek  için  yararlı  bir  yöntem 

olacağını bildirmektedirler (70,142).

Çürük aktivite testleri, çürüğün nedenlerini veya asıl risk faktörlerini belirlemek 

için yapılır. Birçok etkene bağlı olarak gelişen ve toplumu uzun süredir etkileyen kronik 

hastalıklarda riskin belirlenmesi güç ve önemli bir işlemdir (10,38). Risk; istenmeyen 

bir olayın belirli bir zaman dilimi içerisinde olma olasılığı şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bir olasılık olduğu için de, risk 0 ve 1 değerleri arasında kesirler ile ifade edilmektedir. 

0 değeri asla risk olmama durumu, 1 değeri kesinlikle risk gelişme durumudur ki ikisi 

de kesin olarak gösterilemez. Diş hekimliği alanında ağız-diş sağlığını tehdit eden en 

önemli  risk  çürük  riskidir  ve  bu  da  bireyin  belirli  bir  süre  içinde  çürük  geliştirme 

olasılığı olarak tanımlanmaktadır(36,38).  
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Sağlık  alanında  yapılan  araştırmalarda  hastalıkla  ilgili  sebep,  risk  faktörleri  gibi 

nitelikleri belirlemeye yarayan çalışmalarda çeşitli tanımlamalar kullanılmaktadır. 

Risk göstergesi (risk indicator): Genellikle enine kesitsel çalışmalarda hastalıkla birlikte 

bulunan etkenlerdir. 

Risk tahmin aracı (risk predictor): Asıl etkenler arasında olmasa da hastalığın gelişme 

riskini büyük olasılıkla artırması düşünülen risk etkenidir.

Risk modeli  (risk model): Hastalığın oluşması için bir  veya birden çok risk etkenini 

değerlendirerek birçok değişkenden oluşan modeldir

Tahmin  modeli  (prediction  model): Hastalığın  etyolojisine  gore  birçok  değişkenin 

değerlendirerek geliştirilen risk modelidir. 

Duyarlılık (sensitivity): İstatistik alanında hasta olanlar arasından ve test sonucunda da 

hastalığı  kesinleşen  bireylerin  yüzdesi  olarak  tanımlanmaktadır.  Eğer  söz  konusu 

hastalık  diş  çürükleri  ise,  duyarlılık  toplumda  yüksek  çürük  risk  grubunda  olan 

bireylerin belirli bir süre izlenmesinden sonra gerçekten yüksek çürük aktivitesine sahip 

bireylerin yüzdesidir.

Özgüllük  (specificity): İstatistik  alanında  hasta  olmayan  ve  test  sonucunda  da  hasta 

olmadığı  kesinleşen  bireylerin  yüzdesi  olarak  tanımlanmaktadır.  Eğer  söz  konusu 

hastalık diş çürükleri  ise, düşük çürük riski  grubunda olan bireylerin belirli  bir  süre 

izlenmesinden sonra gerçekten düşük çürük riskine sahip olan bireylerin yüzdesidir.

Pozitif  tahmini  değer  (positive  predictive  value): Pozitif  test  sonuca  sahip  olan 

bireylerin gerçekten hasta olma ihtimalidir. 

Negatif  tahmini  değer  (negative  predictive  value): Negative  test  sonucuna  sahip 

bireylerin sağlıklı olma ihtimalidir(15,36,38). 

Bireylerin çürük riskini belirlemeyi amaçlayan gözlemsel çalışmalar genellikle 

enine  kesitsel  çalışmalar  ve  uzunlamasına  çalışmalar  şeklinde  planlanmaktadır.  Bu 

çalışmaları  birbirinden  ayıran  en  önemli  özellik  deneklerde  araştırılan  unsurun 

çalışmanın  başlangıç  zamanından önce,  aynı  anda ve  sonra  değerlendirilmesidir.  Bu 

çalışmalardan  elde  edilen  veriler  daha  sonra  çeşitli  istatistik  yöntemleri  ile 

incelenmektedir.  İlk  yıllarda  araştırmacılar  basit  korelasyon  kullanırken  son  yıllarda 

duyarlılık  /özgüllük  ve  tahmini  değerler  kullanmaya  başlamışlardır.  Ancak  bu 

çalışmalarda  başarı  oranı  orta  düzeyde bildirilmiş,  istenilen  başarıya  ulaşılamamıştır 

(12,33,51,52,74,75,175,181).
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2.6.Kariogram: çürük riski belirleme programı
Çürük oluşumunda etkili  olduğu bilinen  çeşitli  faktörlerin  tek  başına  bireyin 

çürük aktivitesi ile ilgili olarak net bilgi verememesi nedeni ile, tüm verilerin bir arada 

değerlendirilerek bir sonuca ulaşıldığı bir teknik olan Kariogram son yıllarda çok kabul 

görmektedir (33,34,80,81,154).

Kariogram; diş çürüklerinin gelişmesinde rol oynayan çeşitli etkenleri bir arada 

değerlendirip basit bir şekilde görsel olarak ortaya koyan bir bilgisayar programıdır. Bu 

eğitici interaktif program hem çürük gelişimine birçok açıdan bakmaya yardımcı olur, 

hem  de  çürük  riskini  belirlemek  için  rehberlik  yapar.  Kariogram  kullanımının  bir 

kolaylığı;  çürük  riskini  grafik  yardımı  ile  göstermektir,  böylece  gelecekte  yeni 

çürüklerinin oluşmasını önlemek için uygun koruyucu programlar saptanabilecektir. Bir 

başka olumlu yanı da; hem klinik pratiğinde hem de eğitimde kullanılabilir olmasıdır 

(33,34,80,81,154).

Şekil 2-3: Kariogram programında risk gösteren dilimler

Kariogram yeşil, koyu mavi, kırmızı, açık mavi ve sarı renkte beş farklı dilimden oluşan 

bir  dairedir.  Yeşil  dilim, yeni kavite oluşumunun önlenme olasılığını  göstermektedir. 

Koyu mavi dilim diyet içeriğini ve sıklığını, kırmızı dilim plak miktarını ve mutans 

streptokoklarını,  açık  mavi  fluorid  kullanımını,  tükürük  akış  hızı  ve  tamponlama 

kapasitesini,  sarı  dilim  ise  geçmiş  çürük  deneyimini  ve  sistemik  rahatsızlıkları 

göstermektedir.  Diş  sağlığı  açısından  bakıldığında  yeşil  dilimin  küçülmesi,  yüksek 

çürük riskinin arttığını gösterirken büyümesi riskin azaldığını ifade etmektedir (33,34).
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Burada amaç; çürük geliştirme riski fazla olan bireyleri belirlemek ve bu kişilere 

uygun önleyici tedavi yöntemini uygulamaktır. Kariogram, Keyes daireleri ile benzerlik 

göstermekle birlikte, bu program ile bireysel risk faktörlerinin etki değerlerini (impact) 

tek başına göstermek mümkündür. Bu etki değerlerini geliştirmek amacıyla Brathall ve 

ark  çeşitli  çalışmalar  yapmışlardır.  Aslında  kariogram  özelikle  biyolojik  faktörleri 

inceleyen  temel  verilere  bir  etki  değeri  verilerek  analiz  yapılan  bir  algoritma 

çalışmasıdır. Bu algoritma değişik durumlarda yaklaşık 5 milyon kombinasyon kurarak 

çürük sıklığı ile ilişki kurmaya çalışmaktadır (33,34,80,81,154). 

Risk oluşumunu tahmin ederken etken faktörler  iki  ana gruba ayrılır.  Birinci 

grupta çürük lezyonunun gelişiminde doğrudan rol oynayan etkenler, diş plağı, spesifik 

karyojenik  mikroflora  ve  beslenme  alışkanlıkları  ve  koruyucu  etkenler  tükürüğün 

koruyucu mekanizması  ve fluorid alımı değerlendirilmektedir.  Doğrudan lezyonunun 

gelişmesinde  rol  oynamayan  ama  dolaylı  olarak  etkileyebilecek  etkenler  sosyo-

ekonomik  etkenler  ve  geçmiş  çürük  deneyimi  de  değerlendirilebilir.  Kariogram 

programı  temelde  birinci  gruba  giren  etkenleri  değerlendirse  de  sosyo-ekonomik 

faktörlerin  düşük  olması  kötü  ağız  hijyenine  ve  bireyin  kötü  beslenmesine  neden 

olacağından  bu  etkenler  de  dolaylı  olarak  değerlendirilmektir.  Tüm  çürük  risk 

tahminlerinde olduğu gibi kariogram sonuçları da kesin sayısal sonuçlar değil, olasılık 

bildiren sonuçlardır(33,34). 

Sonuçta  kariogram  bireyin  yeni  kavite  oluşumu  için  sorumlu  olabilecek 

etiyolojik  etkenleri  değerlendirmekte  ve  risk  değerlendirmesi  yapmaktadır.  Risk 

değerlendirmesinde  risk  faktörlerinin  sayısı  ne  kadar  fazla  olursa  o  bireyde  diş 

çürüğünün  görülme  olasılığı  o  derecede  artmaktadır.  Her  bir  risk  etkenin  ağırlığını 

belirlemek güçtür ve klinisyen kendi deneyim ve klinik gözlemlerini de göz önünde 

bulundurmalıdır (10,33,34).

2.7.Tad duyusu ve çürük deneyimi arasındaki ilişki
Günümüze  kadar  diş  çürüklerinin  gelişiminde  konak/diş  faktörü  ile  ağızdaki 

spesifik  mikroorganizmalar  ve  beslenme arasındaki  ilişkiyi  belirlemeye  yönelik  çok 

sayıda araştırma yapılmıştır. Ortak görüş sık ve yüksek miktarlarda şeker tüketiminin 

ağız  hijyeni  yetersiz  olan  çocuklarda  çürük  gelişme  riskini  artıracağı  yönündedir 

(37,39,79,115,134,175,185). 
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Bilindiği gibi, çocukların büyük bir çoğunluğu tatlı ve atıştırma tarzı yiyecekleri 

sevmekte ve böylece yüksek miktarda şeker içeren besinleri tüketmektedirler (39,110). 

Ancak  çocuğun  bu  davranışını  etkileyen  fizyolojik  mekanizmalar  henüz  tam olarak 

açıklığa kavuşturulmamıştır. Araştırmacılar kalıtsal davranış biçimleri ve tat duyularının 

duyarlılığının  karbonhidrat  alım  sıklığında  önemli  bir  rol  oynayabileceğini 

düşünmektedirler (30,58,59,91). 

Mennella  ve  ark;  küçük  çocuklarda  ve  annelerinde  PROP  duyarlılığının 

kalıtımsal  geçişini  ve  etkisini  araştırdıkları  çalışmalarında,  acı  ve  tatlı  tatları 

algılamalarındaki farklılıkların doğumla birlikte başladığını bildirmektedirler. Anne ve 

çocuk  arasında  görülen  aynı  yiyeceklere  karşı  gelişen  farklı  beğenilerin  kalıtımsal 

nedenlere bağlı olabileceğini savunmaktadırlar (112). 

Tat  duyusu;  proteinleri,  iyonları,  karmaşık  molekülleri  ve  birçok  kimyasal 

bileşiği analiz ederek insan bedeninin ihtiyacı olabilecek yararlı besinleri kabul etmeye 

ve zararlı  olabilecek besinleri  ret  etmeye yarar.  Bu sistem sayesinde şeker  gibi  tatlı 

duyusu ile karbonhidrat ihtiyacını giderir, ekşilik oranına göre olgun bir meyveyi ham 

olanından ayırır, zehirli maddeleri yoğun acı tatlarından tanır. Herhangi bir yiyecekte 

yüzlerce hatta binlerce ayrı kimyasal madde bulunduğu ve dilin bu noktada karmaşık 

kimyasal analizler yapan bir laboratuara benzediği belirtilmektedir. Dilin üzerinde çok 

sayıda sinir lifi bulunmakta ve bu lifler her yönde rahatlıkla hareket edebilmesine imkan 

sağlamaktadır. Ağza alınan besinler, tükürük bezlerinin salgılarıyla ıslatılır, yumuşatılır, 

daha sonra da dilin de yardımıyla yutağa itilir (46,116).

Tad,  ağız  içerisinde  eriyik  haldeki  uyaranları  fark  etme  ve  tanıma  anlamına 

gelmektedir. Tuzlu gıdaların tadının daha hızlı alınmasının nedeni, tuzun, tükürük içinde 

diğerlerine göre daha çabuk erimesidir. Hatta bazen besinlerin kokusunun alınmasıyla 

tükürük bezleri  salgılamaya başlar ve dil  tat  almaya hazır hale gelir.  Dildeki yapısal 

düzenleme en küçükten en büyüğe şu şekildedir: tat hücresi, tat cisimcikleri, papilla. 

Tad alma duyusu ilk olarak tad cisimcikleri tarafından algılanır.  Tad cisimcikleri dil, 

yumuşak damak, epiglot, farenks ve larinkste bulunur. Her bir tad cisimciği 40-50 tad 

hücresinden  oluşur.  Bunlar  tat  alma  konusunda  uzmanlaşmış  hücrelerdir.  Tat 

cisimcikleri papilla olarak isimlendirilen yapıların içinde bulunurlar. Tad cisimcikleri 

çocukluk çağından itibaren sayıca artmaya başlar ve sayıları yaklaşık 10,000 civarına 
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ulaşabilir.  40  yaşından itibaren  sayısı  azalmaya  başlar  ve  tad  alma duyusu  da buna 

paralel olarak azalmaya başlar (46,116,120). 

Papillalar dile pürüzlü bir görünüm veren minik çıkıntılardır; dilin üst yüzeyinde 

ve yanlarında yer alırlar.  Dört çeşit papilla vardır ve bunlar dilin değişik bölgelerine 

dağılmış durumdadır. Bunlar:

1.  Fungiform (mantarsı)  papillalar;  dilin  2/3  ön  kısmında  bulunurlar.  Chorda 

tympani tarafından inerve olunurlar. 

2. Filiform (ipliksi) papillalar; tüm dil sırtına yayılmış keratinize yapılardır ve 

tad alma fonksiyonları yoktur. Dokunma duyusu ile ilgili olarak görev yaparlar.

3. Sirkumvallat (çanaksı) papillalar; diğerlerine göre daha büyüktür ve terminal 

sulkusun önünde V şeklinde yerleşirler. Tad alma cisimciklerinden daha zengindirler.

4.  Palatal  (yapraksı)  papillalar;  dilin  arka  kısımlarında  sert  damak-yumuşak 

damak bileşkesinde bulunurlar. Sayıları 5-20 civarındadır (46,116,120). 

Dilin 2/3 ön kısmında yerleşik tad cisimcikleri fasial sinirin korda timpani dalı 

ile, 1/3 arka tarafta yerleşik tad cisimcikleri ise Glossofarengeal sinirin lingual dalı ile 

inerve olurlar. Yumuşak damakta yerleşik tad cisimcikleri fasial sinirin superfisial dalı 

ile,  epiglotta  yerleşik  cisimcikleri  ise  vagal  sinirin  superior  laringeal  dalı  ile  inerve 

olurlar. 10. kranial sinir muhtemelen epiglotitis ve yukarı larinks, 11 ve 10. kranial sinir 

de larinksteki  tad tomurcuklarını  inerve eder.  Dil  ve oral  kavitede trigeminal  sinirin 

serbest uçları da bulunmaktadır. Yemek yenilirken adları geçen bu sinirler tat bilgilerini 

beynin korteks,  hipotalamus bölgelerine haber  ulaştırmakla sorumludur.  Beyinde,  tat 

mesajlarının nasıl anlamlı algılara dönüştüğü henüz bilinmemektedir. Diğer deyişle, tat 

alma sistemindeki kodlama sistemi ve beynin bu şifreleri çözme mekanizması henüz 

tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır (46,116,120). 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda 5 ana tat  duyusunun olduğu görüşü ağırlık 

kazanmıştır.  Bunlar  tatlı,  tuzlu,  ekşi,  acı  ve umamidir.  İlk  dört  tad bilinen tadlardan 

olmakla  birlikte  umami  proteinlerin  yapısındaki  20  farklı  aminoasitten  biri  olan 

glutamattan kaynaklanan bir taddır. İlk olarak Tokyo Imperial Üniversitesinden Kikunae 

adlı bir araştırmacı kuşkonmaz, domates, peynir ve etin tadına benzeyen ama bilinen 4 

temel tattan farklı  bir  tad olduğunu savunmuş ve glutamat içerikli  besinleri  ayırarak 

umami adı ile literatüre kazandırmıştır (107). Bazı araştırmacılar bu tatlarla da sınırlı 
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kalınmadığını,  yağ,  su,  metalik  tatların  da  ayrı  tadlar  olarak  algılanabildiğini 

savunmaktadırlar (103).. 

Son yıllarda tat duyusu ile yapılan çalışmalarda başka bir yenilik tat haritası ile 

ilgili  olan  klasik  bilgilerin  değişmesidir.  Tat  haritasına  göre  ekşiliğin  dilin  yanları, 

acılığın ise dilin arkası tarafından algılandığı biliniyordu. Ancak yapılan çalışmalar tat 

hücrelerinin  sadece  belli  bir  uyarıcıya  değil  birden  fazla  uyarıcıya  tepki  verdiğini 

göstermiştir. Günümüzde kabul edilen ortak görüş, besinlerin tatlarının eşik değerlerinin 

dilin çeşitli bölgelerinde farklı algılanabildiği ancak bu farklılıkların çok küçük olduğu 

yönündedir (20,46,103).

Tat  reseptörlerinin  çalışma  prensibi  henüz  kesinlik  kazanmamış  olmasına 

rağmen,  en  çok  kabul  edilen  görüş,  çözelti  içindeki  farklı  geometrik  şekillerdeki 

moleküllerin tad cisimciklerinin içindeki mikrovilluslarda uygun reseptör bulduklarında 

yapışabildiğidir.  Yiyeceklerden gelen tat molekülleri ile dildeki tat hücreleri arasındaki 

haberleşme,  hücrenin  tepesindeki  mikrovillus  denilen  tüy  benzeri  yapılarda  kurulur. 

Mikrovilluslar  (tat  tüycükleri)  tat  gözeneği  olarak isimlendirilen  minik  açıklıklardan 

dilin  üzerini  kaplayan  mukoza  zarına  çıkarlar.  Tat  hücrelerinin  reseptörleri,  tat 

tüycüklerinin üzerinde yer alırlar. Tat bileşikleri, aynı zamanda haberci moleküllerdir; 

görevleri,  taşıdıkları  mesajı,  tat  hücresinin  zarının  üzerindeki  reseptörlere  veya  iyon 

kanallarına iletmektir.  Pek çok farklı  tat  bileşiğine karşılık,  farklı  haberleşme yolları 

mevcuttur. Yani tatlı, ekşi, acı, tuzlu gibi farklı tatlar için değişik iletişim ağları kurulur. 

Tuzluluk ve ekşiliğe dair haber taşıyan tat molekülleri, doğrudan doğruya tat hücresinin 

zarındaki  iyon kanallarıyla  bağlantı  kurarlar.  Tatlı,  acı  ve  umami tat  molekülleri  ise 

hücre zarındaki reseptörlere bağlanırlar. molekül ile reseptör arasındaki bağlantıyı, koku 

almada  olduğu  gibi  anahtar  ile  kilit  ilişkisine  benzetirler.  Yani  her  kilidi  belirli  bir 

anahtarın açması gibi, her reseptörü harekete geçiren belirli bir molekül vardır. (46,116).

Beslenme; büyüme ve gelişme, yaşamın sürdürülebilmesi, sağlığın korunması ve 

geliştirilmesi  için  gıdaların  tüketilmesidir.  Yemek  yemenin  fizyolojik,  psikolojik  ve 

sosyal yanları bulunmaktadır. Genellikle bireyler besin seçiminde sağlıklı ve besleyici 

olmasına çok fazla dikkat etmezler. Bunun yerine besin seçiminde doğrudan ve dolaylı 

rol oynayabilen birçok etken bulunmaktadır. Besinlerin tadı, görünüşü, sunumu ve ısısı 

besin  seçimini  doğrudan  etkilerken,  maliyet,  reklam,  pazara  sürülen  yeni  ürünler, 

duygusal durum, günlük sosyal aktiviteler,  kültürel farklılıklar,  dini inanışlar,  coğrafi 
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farklılıklar  ve  yaşam  çevresi  toplumun  beslenmesini  dolaylı  olarak  etkileyen 

faktörlerdir.  Genellikle erken yaşlarda başlayan besinleri  sevme ve sevmemeye göre 

red/veya kabul etme zamanla kalıcı alışkanlıklara dönüşür (48,49,119,120). 

Türkiye  beslenme durumu yönünden  hem gelişmekte  olan,  hem de  gelişmiş 

ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Türkiye’de halkın beslenme 

durumu  bölgelere,  mevsimlere,  sosyo-ekonomik  düzeye  ve  kentsel-kırsal  yerleşim 

yerlerine  göre  önemli  farklılıklar  göstermektedir.  Bunun  temel  nedenlerinin  başında 

gelir dağılımındaki dengesizlik gelmektedir. Bu durum beslenme sorunlarının niteliği ve 

görülme sıklığı üzerinde etkili olmaktadır (48). 

Yemek  yeme  düzeninde  iki  önemli  etken  rol  oynar.  Bunlar  iştah  ve  açlık 

duygularıdır.  İştah,  gelenekler,  sosyal  ve  duygusal  durumdan etkilenirken;  besinlerin 

tadı,  kokusu,  sertliği  ve kıvamı ile  değişebilmektedir.  Açlık vücudun fizyolojisi  için 

gereken enerji ile ilişkilidir (120). 

Son  yıllarda  genel  tıp  biliminde  özellikle  beslenme  alanında  yapılan 

çalışmalarda bazı maddelere karşı bireylerin duyarlılık derecesininin farklı olduğu ve bu 

farklılıkların  da  beslenme  tercihlerini  etkileyebileceği  savunulmaktadır 

(58,60,91,94,163). Araştırmacıların en çok ilgisini çeken 6-n-propiltiyourasil  (PROP) 

içerikli besin kaynaklarına genetik olarak bireylerin farklı tepkiler vermeleridir. PROP 

ve  şişmanlık  (72,94,162),  kanser  (23,56,57),  alkolizm  (61,62,102),  kalp-damar 

rahatsızlıkları  (63)  arasındaki  ilişkileri  belirlemeye  yönelik  birçok  çalışma 

yapılmaktadır.  Dişhekimliği  alanında  ise  araştırmacılar  çocuklarda  PROP’a  karşı 

duyarlılık derecesi ile çürük gelişme riski arasında bir ilişki olduğunu düşünmektedirler 

(106,135).

PROP ve  feniltiyokarbamid  (PTC)  tiyoureaz  olarak  bilinen  ve  tadı  acı  olan 

bileşiklerin alt  sınıflamasıdır.  Bütün tiyoureazlar acı tatlarından sorumlu N-C=S adlı 

kimyasal bağı içermektedirler. 1931 yılında bir tesadüf sonucu PTC kristallerinin bazı 

kişilere acı geldiği bazılarının ise hissetmediği gözlenmiştir. Bu basit gözlem sonunda 

yaklaşık  2500  kişinin  tat  duyusu incelenmiş,  toplumun yaklaşık  %30’unun  PTC’ye 

duyarsız  olduğu  bildirilmiştir  (22,109,188).  Yapılan  ailesel  çalışmalarda  PTC  ve 

PROP’u tadabilme özelliğinin genetik geçişli olduğu bildirilmektedir (22,160,188).

İlk zamanlarda tat duyusunu bir dominant T geninin ve bir çekinik t  geninin 

şekillendirdiği  düşünülmekteydi,  ancak  fenotipler  arasında  farklar  göz  önüne 
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alındığında bu hipotezin zayıf kaldığı sonucuna varılmıştır. Bu konu ile ilgili yapılan 

genetik çalışmalarda PROP tadabilme özelliğinin genotipinin 5p15 kromozomundaki 

genler tarafından şekillendirildiği bildirilmektedir (58,132). Son yıllardaki çalışmalarda 

acı  tada  karşı  duyarlılığın,  dildeki  tad  goncaları  içinde  acı  tadı  algılayan  protein 

reseptörler  tarafından  kontrol  edildiği  ve  bu  proteinler  7q36  kromozomu  üzerinde 

konumlanmış TAS2R gen ailesi tarafından kodlandığı belirtilmektedir (61,112). 

1960’lardan  sonra  araştırmacılar  PTC/PROP’un  genetik  yönünden  ayrılıp  tat 

duyusundaki genetik farklılıkların davranış özelliklerini nasıl  etkilediğini araştırmaya 

başlamışlardır . Bu çalışmalarda; kokusuz olması ve PTC ile kıyaslandığında daha az 

toksik olması nedeniyle PROP kullanılması tercih edilmiştir (22,161,163).  Tadı acı olan 

başka bir bileşik de bibere acı olma özelliği veren kapsaisindir.  Ancak kapsaisin çok 

kısa bir temastan sonra bile damaktan tadı kolay kolay uzaklaşmadığı için tat duyusu 

çalışmalarında  kullanımının  güç  olduğu  bildirilmektedir.  Çok  fazla  alındığında 

yanmanın şiddetinin daha da arttığı, tekrarlayan alımlarda yanmanın şiddetinin azaldığı 

ve zamanla duyarlılık geliştiği belirtilmektedir. Bu da sürekli biber yiyenlerin acısına 

karşı neden daha dirençli olduğunu açıklamaktadır. Kırmızı biberin acı tadından dolayı 

neden tercih edildiği henüz tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Genellikle ilk seferde 

caydırıcı bir tat gibi görünürken, tekrarlayan seferlerde hoşlanma gelişmiştir. Eğer acı 

biber ile PROP tat duyarlılığı arasında bir ilişki olsaydı, dünyanın birçok bölgesindeki 

acı biber sevenlerin PROP hissetmeyen grupta olması gerekmekteydi. Henüz bu görüş 

tam olarak kanıtlanmamıştır, genetik olarak tat duyusunu etkileyen faktörler, beslenme 

alışkanlıkları,  kırmızı  biberden  hoşlanma  arasındaki  karmaşık  ilişki  çözüldüğünde 

gelecekte ilgi çekici çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir (161,163). 

Acı  tat  duyusuna  duyarlılık  ile  ilgili  çalışmalar  zamanla;  PROP’a  duyarlı 

bireylerin  farklı  besin  gruplarını  da  daha  fazla  hissettikleri  yönünde  yoğunlaşmıştır 

(160,188). Bu besinlerden, acı tadı olanlar arasında kafein (118,109), kinin, naringin, 

yeşil çay (2), benzil alkol, sodyum benzoat, potasyum klorid, tatlı tadı olanlar arasında 

sakkaroz, sakkarin sayılabilmektedir.  Aynı zamanda PROP’u çok hissedenlerin salata 

sosu gibi yağlara ve günlük süt ürünlerine daha hassas oldukları yönünde çalışmalar 

bulunmaktadır  (85,123,160,188).  Bu  çalışmaların  sonunda  araştırmacıların  ortak 

görüşü:  bireylerin  tadını  fazla  hissettikleri  bileşikleri  yüksek  konsantrasyonda  kabul 

etmeyip daha düşük miktarlarda tüketmeleridir (2,22,91,109,118,160,161,163,187). 
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PROP fenotipinin insan topluluklarında değişmeden kalabilmesinin nedeni bazı 

araştırmacılara göre çevredeki genellikle acı tadı olan zararlı bileşikleri reddetmek için 

doğal bir seleksiyon sağlamasıdır. İnsanların bazı hoşa gitmeyen maddeleri yememeleri 

aslında, organizmayı ileride meydana gelebilecek bazı zararlardan korumaya yöneliktir. 

PROP ve PTC kimyasal olarak isotiyosiyanat ve goitrin içermektedir ve bunlar kara 

lahana, brokoli, Brüksel lahanası, kıvırcık lahana gibi turpgiller sınıfında olup tadı acı 

olan  besinlerdir.  Yüksek  miktarlarda  tüketildiği  zaman,  bu  bileşiklerin  iyot 

metabolizmasını  etkilediği,  tiroid  büyümesi  ve  guatıra  benzer  belirtiler  görülebildiği 

bildirilmektedir.  PROP aynı  zamanda  Grave’s  hastalığında  (hipertiroidizm)  bir  ilaç 

olarak  kullanılmaktadır.  Erişkinlerde  günlük  150-200  mg  ve  çocuklarda  50-150  mg 

dozlarda  PROP verilmektedir.  Tat  alma  çalışmalarında  ise  kullanılan  PROP miktarı 

yaklaşık 1.6mg’dır (106,135,163). 

Bazı  araştırmacılar  alkol  içermeyen  asitli  içeceklerin  içindeki  sakkarin 

yoğunluğunun PROP’u çok hissedenler tarafından daha algılandığını, veya PROP’u az 

hissedenlerin şekerli çözeltilerin tatlı tadını daha fazla hissettiklerini ve bundan dolayı 

çok  şekerli  besinlerden  hoşlanmadıklarını  belirtmişlerdir  (21,69).  Bununla  beraber 

Drewnowski ve ark. PROP’a duyarlılık ile şekerli çözeltilere tepki arasında ve şekerli 

besinleri tercih edip etmeme arasında ilişki saptamamışlardır (59). Aynı araştırmacılar 

başka  bir  çalışmalarında  şeker/yağ  karışımı  besin  maddelerinin  tüketimi  ile  PROP 

duyarlılığı arasında yine bir ilişki gözlemlememişlerdir (58). 

PROP ve yağlı tatları algılama arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda, Tepper 

ve Nurse çalışmalarında, PROP’u çok hisseden bireylerin salatalara konulan yağı da 

daha fazla algıladıklarını belirtmişlerdir (161). Duffy ve ark. da Tepper ve Nurse’un 

(161)  bulgularına  benzer  şekilde  bireylerin  tat  algılama  düzeylerindeki  genetik 

farklılıkların  şeker  ve  yüksek  miktarda  yağlı  yiyeceklerin  algılanmasını  ve  yeme 

tercihlerini etkilediğini bildirmektedirler (60).

Antioksidan özelliği  bulunan  PROP içerikli  sebze  ve  meyvelerin  tüketiminin 

kanser,  kalp  ve  dolaşım  sistemi  hastalıklarına  karşı  koruyucu  etkisi  olduğu 

bildirilmektedir  (23,56,57,58,83).  PROP’un  acı  tadının  meyve  ve  sebze  tüketimini 

etkileyip  etkilemediği  konusunda  henüz  kesin  bir  görüş  birliğine  varılamamıştır. 

Araştırmacılar  insanların  acı  tatlardan  hoşlanmama  ve  şekerli  tatları  beğenme 

duyusunun  doğumdan  itibaren  geliştiğini  belirtmektedirler  (49,112).  Çocukların  ve 
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ebeveynlerinin  şekerli  besinlere  beğenilerinin  incelendiği  çalışmalarda  zamanla  bu 

beğenilerin  kültürel,  sosyal,  psikolojik  etkenlerle  değişebildiği,  ancak  genetik 

farklılıkların  çocukluk  döneminde  daha  baskın  gözlenebildiği  bildirilmektedir 

(112,169).

Çocuklarda besin tercihleri ile PROP duyarlılığı arasındaki ilişkinin incelendiği 

ilk çalışma Anliker ve ark. tarafından yapılmış, ve araştırmacılar PROP’u çok hisseden 

çocukların tadı kuvvetli olan besinleri daha fazla hissettiklerini ve beğenilerinin daha az 

olduğunu bildirmektedirler (11). Bell ve ark, küçük çocuklarda PROP duyarlılığındaki 

farklılıkların  tadı  acı  olan  sebzeleri  tercih  etmeleri  üzerindeki  rolünü  inceledikleri 

çalışmalarında;  PROP’u  az  hisseden  çocukların  tadı  acı  olan  sebzeleri  daha  fazla 

tükettiklerini gözlemlemişlerdir (26). Rupesh ve ark. çalışmalarında Bell ve ark. (26) 

çalışmasına benzer şekilde PROP’u az hisseden çocuklarda şekerli gıdaları daha fazla 

tükettiklerini  bildirmektedirler.  Bu tarz beslenme alışkanlıklarındaki  farklılıkların  diş 

çürüklerini  de  arttırmada  bir  risk  oluşturduğunu  savunmaktadırlar.  Ancak  diş 

çürüklerinin gelişimi birçok etkene bağlı olduğundan diğer etkenleri de değerlendirmek 

önem taşımaktadır (135).
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3. GEREÇ VE YÖNTEM

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na ağız 

diş muayenesi olmak için başvuran ve yaşları 7-12 arasında değişen (yaş ort 9.97±1.59) 

toplam 120 çocuk çalışma kapsamına alındı. 

Deney  grubundaki  çocuklardan  2  gün  üst  üste  aşağıda  belirtilen  şekilde 

anamnezleri alındı, klinik incelemeleri, mikrobiyolojik ve biyokimyasal testleri yapıldı. 

Aynı zamanda tat duyusunu belirlemek için çeşitli testler uygulandı. 

3.1. Yerel Etik Kurul Onayı
Bu çalışma için; İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurul’undan 11.07.2006 

tarihli 1392 sayılı yazısı ile çalışmanın etik yönden bir sakınca taşımadığı, uygulamaya 

konulabileceğini belirten onay raporu alındı.

3.2. Hasta Seçimi
Araştırmaya  dahil  edilen  çocuklarda;  herhangi  bir  sistemik  rahatsızlığının 

bulunmaması,  ASA I  ve  II  grubuna  dahil  olması,  son  bir  ay  içinde  antibiyotik  ve 

herhangi bir ilaç kullanmamış olması ön koşulu arandı. 

3.3. Hastadan Anamnez Alınması
Bu amaçla, araştırma için hazırlanan 3 bölümlük bir anket araştırmacı tarafından 

çocuğun velisine ve çocuğa sorularak dolduruldu. 

Birinci bölümde çocuğun ve velisinin kimlik bilgilerini, çocuğun genel sağlık 

durumunu, kullandığı ilaçları belirlemeye yönelik sorular, ikinci bölümde ailenin sosyo 

ekomik düzeyi, anne ve babanın eğitim düzeyi, çocukların beslenme alışkanlıkları ile 

ilgili  sorular,  üçüncü bölümde çocukların ağız temizliğine yönelik bilgi  düzeyleri  ve 

alışkanlıklarını ve fluorid kullanımını belirleyen sorular bulunmaktaydı (Form 1). 

3.4. Klinik İncelemeler
Çocukların ağız-diş muayeneleri reflektör ışığı altında ayna ve sond yardımı ile 

Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine (180) göre yapıldı ve bulgular İstanbul Üniversitesi 

Diş Hekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı tarafından hazırlanan “6 yaş ve üstü 

çocuk/erişkin Çürük Aktivite Testi İstek Formu”na kaydedildi (Form 2). 
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3.4.1. Diş çürüklerinin belirlenmesinde kullanılan yöntem
Muayene sağ üst çenenin distalinden başlayarak üst çene bitirildikten sonra sol 

alt  çenenin en distalinden sağ alt  çenenin en distaline kadar  belirli  bir  düzen içinde 

yapıldı. Arayüz çürüklerinin belirlenmesi için radyografi alınmadı. Dişin herhangi bir 

yüzeyi ağızda görünür hale geldiyse diş sürmüş kabul edildi. Aynı ayda hem süt hem de 

sürekli diş aynı diş boşluğunda ise sürekli diş değerlendirme kapsamına alındı. Dişin 

durumunun kodlanmasında;  süt  dişleri  için  harf,  sürekli  dişler  için  rakam kullanıldı 

(Tablo 3.1).

Tablo 3-1: Dişin durumunun kodlanmasında kullanılan tablo

Kalıcı Dişler Süt Dişler

0 Sağlam A

1/1* Çürük/beyaz lezyon* B/B*

2 Dolgu&çürük C

3 Dolgu,çürüksüz D

4 Çürüğe bağlı çekim E

5 Diğer sebeplerle çekim -

6 Fissür örtücü -

7 Kuron,köprü ayağı G

8 Sürmemiş -

0 (A). Sağlam diş: 

Dişin  yüzeyinde  klinik  olarak  tedavi  edilmiş  veya  edilmemiş  hiçbir  çürük 

kavitesi bulunmayan dişler sağlam kabul edildi. Eğer yanında başka bir patolojik bulgu 

yoksa, beyaz veya tebeşirimsi noktalar, sond ile dokunulduğunda sert olan renkleşmeler, 

mine  yüzeyinde  koyu,  parlak  ve  sert  olmak  kaydıyla  çukurcuklar  aynı  sınıflamaya 

alındı. 

1 (B). Çürük diş: 

Dişin herhangi bir yüzeyindeki çürük lezyonda, sond ile muayenede yumuşak 

taban veya duvarların hissedildiği dişler çürük kabul edildi. 
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2 (C) Dolgulu&Çürük diş:

Tedavi  edilen  bir  dişin  diğer  yüzey  veya  yüzeylerinde  de  çürük  oluşumuna 

rastlanırsa dolgulu&çürük olarak kabul edildi. 

3 (D). Dolgulu&Çürüksüz diş:

Tedavi edilen bir dişin hiçbir yüzeyinde çürük kavitesi bulunmaması durumunda 

dolgulu&çürüksüz diş olarak kabul edildi. 

4 (E). Çürüğe bağlı çekim:

Süt  veya  sürekli  herhangi  bir  dişin  çürük  nedeniyle  çekildiği  durumlarda 

kaydedildi.  Süt  dişlerinin  kaybında  çocuğun yaşı  ve  dişin  sürme zamanı  göz  önüne 

alınarak değerlendirildi.  

5 (-). Diğer sebeplerle çekim:

Bu  kodlama  sadece  sürekli  dişler  için  değerlendirildi.  Eksik  dişin  doğumsal 

eksikliği, ortodontik, peridontal veya travma nedeniyle kaybında bu sınıflamaya alındı.

6 (F). Fissür örtücülü diş: 

Okluzal  yüzeyde  fissür  örtücü  varlığında  veya  okluzal  fissürün  0,5-1,0  mm 

genişletilip  kompozit  materyali  (koruyucu  rezin  restorasyonlar)  uygulandığında 

kaydedildi. 

7 (G). Kuron köprü ayağı diş:

Çürük dışında bir nedenden dolayı kuron veya köprü ayağı olarak kullanılmak 

için hazırlanmış kesik dişler kaydedildi.   

8 (-). Sürmemiş diş: 

Süt  dişi  düştükten  sonra  henüz  sürekli  dişin  sürmediği  diş  boşlukları  için 

kullanıldı. 

Elde edilen kayıtlar ile DMFT indeksine (Decayed, Missing, and Filled Teeth 

Index,RRR) göre sürekli  dişler  için DMFT, DMFS, süt  dişleri  için df,  dfs  değerleri 

hesaplandı. D- bileşeni 1(B) ve 2(C) ile kodlanan, M- bileşeni 4 ile kodlanan, F bileşeni 

de 3 ile kodlanan dişleri gösterdi.  
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3.4.2.Oral hijyenin belirlenmesi
Oral  hijyeni  belirlemek  amacıyla  G&V  Basitleştirilmiş  Oral  Hijyen  İndeksi 

[G&V OHI –S (Green and Vermillion Oral Hygiene Index-Simplified, 1964)](179) ve 

Plak Birikim Hızı  İndeksi,PBHİ (Plaque Formation Rate Index PFRI,  Axelsson)(14) 

kullanıldı. 

3.4.2.1.G&V  OHI-S  İndeksi  (Green  and  Vermillion  Oral  Hygiene  Index-
Simplified,1964)

İkisi  ön  bölgeden,  4’ü  arka  bölgeden  olmak  kaydıyla  6  tane  dişin  farklı 

yüzeylerinden boyama yöntemi ile plak miktarı ölçüldü. Plak, bazik fuksin ile boyandı 

ve boyanan plak çocuğa gösterildi. Plak boyama çözeltisini hazırlamak için Tuncer’in 

(167) önerileri doğrultusunda 1,5 g bazik fuksin 25 ml etil alkol ile karıştırıldı ve koyu 

renkli bir şişeye konuldu. Bu karışım çalışma günü su dolu bir godeye 2 damla konulup 

bir  fırça yardımı ile  dişlere  sürüldü.16 ve 26 no’lu  dişlerin  bukkal,  36 ve 46 no’lu 

dişlerin lingual, 11 ve 31 no’lu dişlerin labial yüzeylerinden ölçüm yapıldı. Plak miktarı 

bazik fuksin ile boyanan yüzey alanının büyüklüğüne göre 0’dan 4’e kadar 4 ayrı skor 

ile  derecelendirildi.  Toplam  değerler  yüzey  sayısına  bölünerek  indeks  hesaplandı 

(Tablo3.2).

Şekil 3-4: G&V OHI-S indeksi derecelendirmesi

Tablo 3-2: Plak miktarı değerleri

16

buk

11

lab

26

buk

36

ling

31

lab

46 

ling

Toplam/yüze

y

indeks

Plak miktarı 0

3.4.2.2.Plak Birikim Hızı İndeksi (Plaque Formation Rate Index PFRI, Axelsson)
Mekanik  plak  temizliği  yapıldıktan  sonra  çocuğa  24  saat  boyunca  dişlerini 

fırçalamaması  söylendi  ve  ertesi  gün  G&V  Oral  hijyen  indeksinde  anlatıldığı  gibi 

plaklar boyanarak plak birikim hızı indeksi ölçüldü. Her bir dişin mesiobukkal, bukkal, 
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distobukkal, mesiolingual, lingual ve distolingual bölgelerinden ölçüm yapıldı.  Şekil 3-

2’ye göre PBHİ değeri yüzde cinsinden hesaplandı (Tablo 3.3).

Şekil 3-5: PBHİ hesaplanması

Tablo 3-3: PBHİ değerleri

Etkilenen Yüzey Düzey Değer

0% yok 0

1 - 10% çok düşük 1

11 - 20% düşük 2

21 - 30% orta 3

31 - 40% yüksek 4

> 40% çok yüksek 5

3.5.Uyarımlı tükürük örneklerinin alınması 
Deneklere  bir parça şekersiz sakız yumuşayıncaya kadar çiğnetildi, tükürüğün 

toplanmasına başlanmadan önceki ilk tükürüğün yutulması söylendi ve sonraki 5 dak 

boyunca  sakızı  çiğnemeye  devam  ederken  steril  bir  toplama  kabına  tükürtüldü. 

Çalışmanın laboratuar ve kültür işlemleri İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Mikrobiyoloji  Bilim  Dalı’nda  yapıldı.  Tükürükte  akış  hızı,  tamponlama  kapasitesi, 

mutans streptokokları (MS), laktobasil (LB) ve maya sayımı yapıldı. 

3.5.1. Mikrobiyolojik testler

3.5.1.1. Tükürükte mutans streptokoklarının tayini
MS tayini için tükürük örneklerinden 10 katlı sulandırımları yapılarak 0.1’er ml 

Mitis Salivarius Bacitracin (MSB) Agar (Gold ve ark,1973,(71) besiyerine ekim yapıldı. 

Petriler 37°C’de 48 saat %5 CO2’li ortamda inkübe edildi. 
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Oluşan  koloni  sayısı  sulandırma  oranı  ile  ekim  yapılan  miktarın  çarpımına 

bölünerek tükürüğün ml’sindeki MS sayısı koloni cfu (koloni oluşturan ünite) olarak 

hesaplandı (Şekil 3-3). (Resim 3.1.)

Şekil 3-6: mililitrede koloni oluşturan ünitenin hesaplanması

Resim 3.1: MSB besiyerinde görülen mutans streptokok kolonileri

3.5.1.1.1.Mitis Salivarius Bacitracin (MSB) Agar besiyerlerinin hazırlanması

100 g distile su içerisine 90g Mitis Salivarius agar (Difco §) ve 150g Sakkaroz 

(Merck ¥)  eklendi. Karıştırılarak kaynatıldı, eritildi. 121°C’de 15 dakika otoklavda steril 

edildi. Yaklaşık 50-60°C’ye soğutulduğunda, 1ml %1’lik Chapman Tellurite solüsyonu 

(Difco §)  ve  1ml  200IU/ml’lık  Basitrasin  (Sigma Ω)  solüsyonu  eklendi.  Hazırlanan 

besiyeri hafifçe karıştırılarak petri kutularına steril koşullarda dağıtıldı.

3.5.1.1.2.Basitrasin solüsyonunun hazırlanması

60.000 IU/ml’deki basitrasin tozundan 10 mg tartıldı ve 3 ml distile su içerisine 

konuldu. Mitis salivarius bacitracin besiyeri için, elde edilen 200 IU/ml’lik solüsyonun 

1 ml’si kullanıldı. 

§ Difco: Difco Laboratories Ltd. Detroit, MI, USA.

 ¥Merck: Merck KGaA. Darmstadt, Germany

Ω Sigma: Sigma-Aldrich Corp. St. Louis, MO, USA 
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3.5.1.2. Tükürükte laktobasillerin tayini
Laktobasillerin  tayini  için  tükürük  örneklerinden  10  katlı  sulandırımları 

yapılarak  0.1’er  ml  Rogosa  SL besiyerine  ekilerek  37°C’de  48  saat  %5’lik  CO2’li 

ortamda inkübe edildi. Oluşan koloni sayısı cfu/ml cinsinden hesaplandı (Resim 3.2). 

Resim 3.2: Rogosa agar besiyerinde görülen laktobasil kolonileri

3.5.1.2.1. Rogosa SL besiyerlerinin hazırlanması

1000 ml distile  suyun içerisine 74.5 g Rogosa SL (Merck ¥)  agar  eklendi ve 

karıştırılarak 1 saat benmari usülü kaynatıldıktan sonra 1.3ml asetik asit eklendi (131). 

Soğutulduğunda petrilere steril koşullarda döküldü. 

3.5.1.3. Tükürükte maya tayini
Maya  tayini  için  petri  ikiye  ayrılarak  bir  taraf  10-¹  sulandırmadan  50  μl 

damlatılarak yüzeye yayıldı.  37°C de 48 saat bekletildi.  Oluşan koloni sayısı  cfu/ml 

cinsinden hesaplandı (Resim 3.3).

3.5.1.3.1. Saboraund besiyerinin hazırlanması

30 gr sabourand (Merck ¥) , 20 gr agar (Difco §), 1000 ml distile su karıştırıldı. 

2-3 dakika 90-100°C ısıtıldı. 50 °C kadar soğutuldu, steril koşullarda petrilere dağıtıldı.

Resim 3.3: Saboraund besiyerinde görülen maya kolonileri
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3.5.2. Biyokimyasal testler

3.5.2.1. Uyarılmış tükürük akış hızı ölçümü
5 dakika boyunca steril tükürük kabı içerisinde biriken tükürük steril bir enjektör 

yardımıyla toplandı ve ml/dk cinsinden hesaplandı. Tablo 3-4’e göre 0-4 arasında dört 

değer ile derecelendirildi. 

Tablo 3-4 : Uyarılmış tükürük akış hızı değerleri 

Derece Açıklama

0 = Normal tükürük akış hızı 1.1 ml/dak’dan fazla uyarımlı tükürük. 

1 = düşük, 0.9 - 1.1 ml/dak arasında uyarımlı tükürük. 

2 = daha düşük 0.5 - 0.9 ml/dak arasında uyarımlı tükürük 

3= çok düşük 0.5 ml/dak’dan az uyarımlı tükürük 

3.5.2.2. Uyarılmış tükürük tamponlama kapasitesi ölçümü
Tamponlama  kapasitesi  ölçümü  için;  uyarılmış  olarak  alınan  tükürüğün  1 

ml’sine 3.0 ml (0.0033 M) HCl ilave edildi.  Köpük oluşumunu engellemek için bir 

damla 2-oktanol eklendi. Karbondioksitin uzaklaştırılması için 20 dak karıştırıldı. Daha 

sonra  indikatör  pH  kağıtları  (Merck ¥)  ile  tükürüğün  son  pH’sı  striplerdeki  renk 

değişikliği  rehber  skalaya  bakılarak  ölçüldü  ve  sonuçlar  Tablo  3-5’deki  gibi 

derecelendirildi.

Tablo 3-5: Uyarılmış tükürük tamponlama kapasitesi değerleri 

Değer Açıklama

0 = normal
pH  >  6.0  ise  iyi  veya  normal  tamponlama 

kapasitesi

1 = orta pH 4.5-5.5 ise iyiden az tamponlama kapasitesi,

2= düşük pH <4.0 ise düşük tamponlama kapasitesi,

3.6. Beslenme kayıtları
Çocuklardan biri hafta içi biri hafta sonunu içine almak kaydıyla 2 gün yedikleri 

her şeyi saatleri ile yazmaları istendi. Elde edilen beslenme kayıtlarına göre ara öğün 

sıklığı belirlendi.  

Elde  edilen  veriler  “Kariogram”  bilgisayar  programına  yüklendi.  Her  bir 

çocuğun çürük risk profili belirlendi.
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3.7. Kariogram ile verilerin girilmesi 
Çürük risk faktörlerini  kariogram programına girerken Tablo 3.6’da belirtilen 

risk faktörleri değerlendirildi. 

Tablo 3-6: Kariogram programına göre değerlendirilen çürük risk faktörleri

Etken Girilen veri 

 Geçmiş çürük hikayesi DMFT, DMFS, dft, dfs

Genel sağlık sorunları Tıbbi anamnez

Besin içeriği Diyet hikayeleri, tükürük LB sayımı

Besin alım sıklığı 48 saatlik beslenme anketi

Plak birikimi G&V Oral Hijyen Plak indeksi

Mutans streptokokları Tükürükte MS sayımı

Fluorid kullanımı Geçmişteki fluoridli ürün tüketimi

Tükürük akışı Uyarımlı tükürük testi akış hızı 

Tükürük tamponlama kapasitesi Tükürükte tamponlama kapasitesi ölçümü

Klinik değerlendirme Diş  hekiminin  klinik  açıdan  risk 

değerlendirmesi

Şekil 3-7: Kariogram programı veri giriş sayfası
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Resim 3.4’de görülen Kariogram programı veri giriş sayfasında istenen veriler 

Tablo  3.7,  3.8,  3.9,  3.10,  3.11,  3.12,  3.13,  3.14,  3.15,  3.16’da  gösterilen  şekilde 

derecelendirilerek veriler girilmiştir. 

Tablo 3-7: Geçmiş çürük hikayesi

Derece Açıklama

0 = çürük ve dolgu yok DMFT/DMFS =  O 

1 = normalden daha iyi DMFT/DMFS =  1 

2 = yaş grubu içinde normal DMFT/DMFS =  2

3 = normalden kötü DMFT/DMFS =  3 ve >3

Tablo 3-8: Genel Sağlık Sorunları

Çalışma kapsamına alınan çocukların sağlıklı ve sistemik hastalığı olmayan çocuklardı. 

Bu bölüme 0 skoru girildi. 

Tablo 3-9: Besin içeriği

Derece Açıklama

0 = çok düşük fermente karbonhidrat (KH) 

tüketimi 

Tükürükte  LB  sayımı  0 Çok  düşük 

fermente  karbonhidrat  tüketimi.  Şeker  ve 

çürük yapıcı KH kullanımı çok az sıklıkta. 

1 = düşük fermente karbonhidrat tüketimi,

 (‘non-karyojenik diyet) 

Tükürükte  LB  sayımı  ≤104   Düşük 

fermente  karbonhidrat  tüketimi.  Şeker  ve 

çürük yapıcı KH kullanımı az sıklıkta. 

2 = orta fermente karbonhidrat tüketimi Tükürükte LB sayımı  104   -  105  arasında 

Orta  düzeyde  fermente  karbonhidrat 

tüketimi.  Şeker  ve  çürük  yapıcı  KH 

kullanımı orta sıklıkta. 

3  = yüksek  fermente  karbonhidrat  tüketimi 

uygunsuz diyet 

Tükürükte  LB  sayımı  ≥105  Çok  fazla 

fermente  karbonhidrat  tüketimi.  Şeker  ve 
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çürük yapıcı KH kullanımı çok sık. 

Tablo 3-10:Besin sıklığı

Derece Açıklama

0  =  günde  en  fazla  3  öğün  yemek  (ara 

öğünler dahil) 

Çok düşük besin alım sıklığı 

1 = günde en fazla 5 öğün Düşük besin alım sıklığı

2 = günde en fazla 7 öğün Yüksek besin alım sıklığı 

3 = günde 7 öğünden fazla Çok yüksek besin alım sıklığı 

Tablo 3-11: Plak miktarı

Derece Açıklama

0 = çok iyi ağız hijyeni, Plak Indeksi, PI < 

0.4 

Plak  veya  boya  yok,  tüm  diş  yüzeyleri 

temiz.

1 = iyi ağız hijyeni PI = 0.4-1.0 Diş yüzeyinin üçte birinden fazla olamayan 

plak veya  boyanmış alan varlığı

2 = orta ağız hijyeni PI = 1.1- 2.0 Diş  yüzeyinin  üçte  birinden  fazla,  üçte 

ikisinden az plak varlığı 

3 = zayıf ağız hijyeni PI > 2.0 Diş  yüzeyinin  üçte  ikisinden  fazla  plak 

varlığı

Tablo 3-12: Mutans streptokokları

Derece Açıklama

0 = çok düşük veya sıfır 0 veya <104  ise çok düşük MS 

1 = düşük 104  - 105 arasında ise düşük MS düzeyi

2 = orta 105  - 106 arasında ise orta MS düzeyi 

3= yüksek >106 ise yüksek MS düzeyi 

Tablo 3-13: Fluorid kullanımı

Derece Açıklama

0 = maksimum fluorid kullanımı Fluoridli  diş  macunları  ve  düzenli  olarak 

fluoridli tablet, gargara veya jel kullanımı 
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1 = İlave fluoridli ürün kullanımı, düzensiz Fluoridli diş macunları ile beraber düzensiz 

olarak  fluoridli  tablet,  gargara  veya  jel 

kullanımı

2 = Sadece fluoridli diş macunu Sadece fluoridli diş macunu kullanımı. 

3 = Hiçbir fluorid ürünü kullanmama Fluoridli  diş  macunları  dahil  fluor  içeren 

hiçbir ürün kullanmamaları

Tablo 3-14: Tükürük akış hızı

Derece Açıklama

0 = Normal tükürük akış hızı 1.1 ml/l’den fazla uyarımlı tükürük. 

1 = düşük, 0.9 - 1.1 ml/dak arasında uyarımlı tükürük. 

2 = düşük 0.5 - 0.9 ml/dak arasında uyarımlı tükürük 

3= çok düşük, 0.5 ml/l’den az uyarımlı tükürük 

Tablo 3-15: Tükürük tamponlama kapasitesi

Derece Açıklama

0 = normal pH  >  6.0 ise iyi veya normal tamponlama 

kapasitesi 

1 = orta  pH  4.5-5.5  ise  iyiden  az  tamponlama 

kapasitesi, 

2= düşük pH <4.0 ise düşük tamponlama kapasitesi,

Tablo 3-16: Klinik değerlendirme

Derece Açıklama

0 = kariogramın gösterdiği yüzdelere göre 

daha az risk varsa 

Çürük  gelişimine  sosyal  faktörleri  de 

düşünerek genel bakış açısıyla bakıldığında 

kariogramın  gösterdiğinden  daha  olumlu 

bir durum varsa 

1=  Normal!  Tüm  değerler  girildiğinde 

öngörülen risk

Tüm testlerin ve incelemelerin sonucunda 

benzer risk durumu düşünülüyorsa 

2=kariogramın  gösterdiğinden  daha  fazla 

risk   

Çürük  durumunun  kariogramın 

gösterdiğinden  daha  fazla  olacağı 
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düşünülüyorsa 

3 = kariogramın aksine çürük riskinin çok 

yüksek olduğu durumlar

Eğer  klinik  gözlemde  sosyoekonomik  ve 

bireysel  özellikler  çürük  riskini 

kariogramın  aksine  daha  fazla  olacağını 

gösteriyorsa 

Bu çalışmada “klinik değerlendirme” derecesi 1 olarak programa girildi. 

3.8. Tat duyusunun belirlenmesi

3.8.1. Tat duyusunun belirlenmesinde kullanılan yöntemler

3.8.1.1.Solüsyon testi yöntemi
Bu yöntemde Tepper ve ark.’nın (160) çalışmasında bildirdiği yoğunlukta, 0,32 

mmol/L  PROP  solüsyonu  (SigmaΩ)  ve  0,1  mol/L  sodyumklorür  (NaCl;Fischer 

Scientific, Fair Lawn, NJ) solüsyonu kullanıldı. PROP çözeltisi hazırlamak için; PROP 

tozu manyetik karıştırıcı ile kaynayan distile suda karıştırıldı. NaCl çözeltisi distile suda 

steril kaplarda hazırlandı. Her iki çözelti de 5 ml’lik steril plastik tüplere aktarıldı ve 

deney gününe kadar 4˚C ‘da buzdolabında saklandı. Çözeltiler oda ısısında tattırıldı.

3.8.1.2. Kağıt disk testi yöntemi
Bu yöntemde konsantrasyonları Zhao ve ark’na (188) uygun olarak hazırlanan 

PROP  ve  NaCl  emdirilmiş  kağıt  diskler  kullanıldı.  PROP  içeren  kağıt  disklerin 

hazırlanması  için;  uygun  miktarda  PROP  tozu  hassas  terazide  tartıldı  ve  sürekli 

kaynayan distile suda manyetik karıştırıcı ile karıştırılarak 10mmol/L PROP çözeltisi 

elde  edildi.  Whatman  #1  (  Whatman  International  Ltd.,  Maidstone,  England)  filtre 

kağıtlardan 1,5 cm çapında diskler hazırlandı ve bu diskler PROP solüsyonuna 30 sn 

süresince  daldırıldı.  Kağıtlar  çıkarıldıktan  ve  fazla  suyun  gitmesi  için  hafifçe 

sallandıktan sonra her bir disk alüminyum folyolara sarıldı ve 121˚C 1 saat kuru sıcak 

hava sterilazatöründe kurutuldu. NaCl içeren kağıt disklerin hazırlanması için; uygun 

miktarlarda  NaCl  tozu  hassas  terazide  tartıldı  ve  oda  sıcaklığında  distile  su  içinde 

çözülerek  1.0  mol/L NaCl  solüsyonu  elde  edildi.  Hazırlanan solüsyon içine  1,5  cm 

çapında filtre kağıt diskler 30 sn boyunca daldırıldı. Yukarıda belirtildiği gibi; kağıtlar 

çıkarıldıktan  ve  fazla  suyun  gitmesi  için  hafifçe  sallandıktan  sonra  her  bir  disk 

alüminyum folyolara sarıldı ve 121˚C 1 saat kuru sıcak hava sterilazatöründe kurutuldu.
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3.8.2. PROP içeren kağıt disklerin ölçümü
Filtre  kağıt  disklerin  içerdiği  PROP miktarı  Shimadzu  UV:1601  UV-Visible 

model spektrofotometre cihazı ile ölçüldü. PROP’un, emdirildiği kağıtlardan ayrışması 

için her bir disk 20 ml saf metanol içinde oda ısısında (22˚C) 1 gece bekletildi. Metanol 

solusyonu içindeki PROP’un absorbansı 275nm dalga boyunda ölçüldü ve PROP için 

ekstinsiyon katsayısı  (ε)  15800 (164) kullanılarak PROP miktarı  hesaplandı.  Her bir 

diskin içerdiği PROP miktarını hesaplamak için Şekil 3-5’deki denklem kullanıldı. 

Şekil 3-8: Kağıt disklerin içerdiği PROP miktarının hesaplanması

A   : Absorbans

MA: Moleküler ağırlık

ε   : Ekstinsiyon katsayısı [/M/cm/]

H   : Hacim

Her bir diskin içerdiği ortalama PROP miktarı yaklaşık 1.6 mg bulundu.

3.8.3 Tat duyusunun ölçümü
Tad  duyusunu  ölçmek  için  Green  ve  ark’na  (76,77)  uygun  olarak 

“Sınıflandırılmış  Büyüklük  Ölçeği  (SBÖ)  kullanıldı.  0-100  arasında  100mm’lik 

bölümlere ayrılmış ve üzerinde “güçlükle fark edilen”, “hafif”, “orta”, “kuvvetli” “çok 

kuvvetli”  tanımlayıcı  ifadelerin  bulunduğu  ölçek  çocuklara  gösterildi  (Şekil  3-6). 

Uygulama esnasında yönlendirmeler Green ve ark.’nın belirttiği şekilde yapıldı (76,77). 

100  değeri  çocuğun  günlük  yaşamında  şimdiye  kadar  tattığı  en  güçlü  tat  olarak 

açıklandı. Tattırılan maddeden sonra,  0-100 arasında bir sayı vermesi istendi. 
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Şekil 3-9: Sınıflandırılmış Büyüklük Ölçeği

3.8.4. Uygulama prosedürü
Çocuklar  bu  çalışma  için  iki  gün  arka  arkaya  kliniğe  geldi.  Tat  duyusunu 

belirlemek için 1.gün kağıt disk yöntemi, 2.gün solüsyon yöntemi uygulandı. Her iki 

uygulamada da öncelikle NaCl örnekleri, sonra PROP örnekleri uygulandı. Kağıt disk 

yönteminini  uygulamadan  önce  çocuğa  uygulama  hakkında  kısaca  bilgi  verildi, 

ağızlarına  su  alıp,  çalkalayıp,  tükürmeleri  söylendi.  Çocuk  koltukta  dik  pozisyonda 

oturturulurken NaCl emdirilmiş kağıt  disk dilin ön ucuna yerleştirildi ve tükürük ile 

ıslanıncaya  kadar  beklenildi.  Kağıt  disk  ağızdan  alındıktan  sonra  nasıl  bir  tat 

algıladıkları  soruldu  ve  algılanan  tadın  yoğunluğuna  göre  SBÖ  üzerinde  bir  sayı 

vermeleri istendi. Sonra tekrar su ile ağızlarını çalkalattırıp aynı işlem tekrandı ve sonra 

PROP  emdirilmiş  kağıt  disk  ile  tekrarlandı.  Ertesi  gün  deneye  başlamadan  önce 

uygulama hakkında kısaca  bilgi  verildi  ve  çocuklardan ağızlarına  su  alıp  çalkalayıp 

tükürmeleri  istendi.  Bu  deneyim kazanıldıktan  sonra,  NaCl  solüsyonu  ile  çalkalatıp 

tükürtüldü ve nasıl bir tat algıladıkları soruldu. Bir önceki gün gibi SBÖ üzerinde bir 

değer vermeleri istendi. İkinci solüsyona geçmeden arada su ile çalkalatıldı ve PROP 

solüsyonu ile  çalkalatıldı.  Tükürtüldükten  sonra  tekrar  SBÖ üzerinde  değer  vermesi 

istendi.
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3.9. İstatistiksel Değerlendirme
Bu çalışmada  istatistiksel  analizler  GraphPad  Prisma V.3  paket  programı  ile 

yapıldı.  Verilerin  değerlendirilmesinde  tanımlayıcı  istatistiksel  metotların 

(ortalama,standart sapma) yanı sıra gruplar arası karşılaştırmalarda tek yönlü varyans 

analizi, alt grup  karşılaştırmalarında  Tukey’s çoklu karşılaştırma testi, nitel verilerin 

karşılaştırmalarında   ki-kare  testi,  değişkenlerin  birbirleri  ile  ilişkilerini  belirlemede 

Pearson  korelasyon  testi  kullanıldı.  PROP testinin  iki  kez  tekrarlanması  arasındaki 

uyum  sınıf  içi  korelasyon  katsayısı  ile  belirlendi.  PROP solüsyon  ile  PROP kağıt 

testlerinin  sonuçlarının  uyumunu  belirlemede  ağırlıklı  kappa  testi  kullanıldı.  PROP 

solüsyonun ilişkili olduğu değişkenleri belirlemede adımsal regresyon analizi kullanıldı. 

Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde, %95 lik güven aralığında değerlendirildi.
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4. BULGULAR

4.1. Araştırmada kullanılan anket soruları ve test bulgularının ortalama değerleri

4.1.1. Çalışma kapsamındaki çocukların yaş ve cinsiyet dağılımı
Yaşları  7-12 arasında olan (9.97±1.59)  toplam 120 çocuk çalışma kapsamına 

alındı. Çocukların 56’sı erkek (%46.7), 64’ü kız (%53.3) idi (Şekil 4.1).

n=56
%46.7

n=64
%53.3.

50

55

60

65

erkekler
kızlar

erkekler 56

kızlar 64

cinsiyet

Şekil 4-10: Çocukların cinsiyet dağılımı

4.1.2. Sosyo-ekonomik düzey ve oral hijyen alışkanlıklarının değerlendirilmesi
Aylık gelir düzeyi incelendiğinde, ailelerin 81’i (%67) 600-1000 YTL arasında 

kazandıklarını,  31’i  (%26)  1000  YTL’den  fazla,  8’i  (%7)  600  YTL’den  az 

kazandıklarını belirtmişlerdir (Şekil 4.2). 

Şekil 4-11: Ailelerin aylık gelir düzeyleri

 

7%

67%

26%

< 600 YTL

600-1000 YTL

>1000 YTL
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Anne ve babanın eğitim durumu incelendiğinde, annelerin büyük çoğunluğunun ilkokul 

ve ortaokul mezunu (%74), babaların büyük çoğunluğunun ise (%69) lise ve üniversite 

mezunu olduğu gözlendi (Şekil 4.3). 
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baba eğitim
anne eğitim

Şekil 4-12:Ailelerin eğitim düzeyleri

Çocukların  %70’i  düzenli  diş  fırçalamadıklarını  belirttiler.  Diş  fırçalama 

sıklıkları sorulduğunda grubun %51’i günde 1-3 kez dişlerini fırçalarken, %18’i haftada 

3-4 kez, %20’si haftada 1-2 kez ve %11’i ayda bir kez fırçalamaktaydılar. 

Grubun %51’ini dişlerini fırçalamaya okul öncesi dönemde başlamışken, %49’u 

okula  başladıktan  sonra  dişlerini  fırçalamaya  başladıklarını  bildirdi.  Ailelerin  büyük 

çoğunluğunun (%82) çocukları dişlerini fırçalarken yardım etmedikleri gözlendi. 

Kullandıkları  diş  macunu miktarlarına bakıldığında ise;  çocukların %53’ünün 

fırça boyunun yarısı  kadar  diş macunu kullandıkları,  %16’sının fırçanın boyu kadar, 

%31’inin de mercimek tanesi kadar diş macunu kullandığı saptandı 

“Televizyon seyrederken karşısında abur cubur atıştırır mısın” sorusuna “evet” 

diyenler grubun %54’ünü, “hayır” diyenler %46’sını oluşturmaktaydı. “Yatmadan önce 

atıştırma alışkanlığın var  mı”  sorusuna grubun %31’i  “evet”  derken,  %69’u “hayır” 

cevabını verdi. 

Grubun tamamına yakını (n=111, %93) sadece fluoridli diş macunu kullanırken, 

sadece 8 çocuk (%6) fluoridli diş macunu ile beraber düzensiz fluoridli tablet, gargara 

veya jel kullanmakta, 1 tanesi ise (%1) diş macunu dahil hiçbir ürün kullanmamaktaydı. 
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4.1.3. DMFT, DMFS, dft,dfs indeksleri 
Çocukların  DMFT, DMFS,  df,  dfs  ortalaması  sırasıyla  2.06,  3.28,  2.07,  6.16 

olarak bulundu (Tablo 4-1). 

Tablo 4-17: DMFT,DMFS, dft, dfs indeksleri

Ortalama Standart sapma

DMFT 2.06 2,13

DMFS 3.28 4.83

Df 2.07 2.74

Dfs 3.97 6.16

4.1.4. Ağız hijyeni ile ilgili bulgular
Basitleştirilmiş  G&V  plak  indeksi  ortalaması  2.20±0.65  olarak  bulundu. 

Çocukların  ağız  hijyen  ölçümlerinin  genelde  yüksek  değerler  verdiği  görüldü.  Plak 

indeksi 2’den büyük olanlar grubun %62’sini, 1.1-2.0 arasında olanlar %31’ini, 0.4-1.0 

arasında olanlar %6’sını oluşturmaktaydı (Şekil 4.4).

62%

31%

6% 1%

>2.0
1.1-2.0
0.4-1.0
<0.4

Şekil 4-13: Basitleştirilmiş G&V Plak indeksi sonuçları
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Plak  Birikim  Hızı  İndeksi  ortalaması  36.2±16.84  bulundu.  Mekanik  plak 

temizliğinden 24 saat sonra dişler üzerinde biriken plak miktarı, çocukların  %61’sinde 

%31’den fazla plak varlığı, %22’sinde %21-30 arasında plak varlığı ve geri kalanında 

da %1-20 oranında plak varlığı gözlendi (Şekil 4.5). 

61%
22%

17%

>% 31
%21-%30
%1-%20

Şekil 4-14: Plak birikim hızı indeksi ölçüm bulguları

4.1.5. Tükürükte mutans streptokokları ile laktobasil, maya değerleri, akış hızı ve 
tamponlama kapasitesi. 

Tükürükte deneklerin MS değerlerine göre, 105  cfu/ml’ye eşit ve düşük olanlar 

%12 iken , 105- 106 cfu/ml arasında olanlar %46 ve 106 cfu/ml’ye  eşit ve yüksek olanlar 

% 42 oranında belirlendi. 

Tükürükte deneklerin LB değerleri 104’ cfu/ml’ye eşit ve düşük olanların oranı 

%23  iken  ,  104- 105  cfu/ml  arasında  olanlar  %35  ve  105’ cfu/ml’ye  eşit  ve  yüksek 

olanların % 42 olduğu görüldü. 

Tükürükte deneklerin maya değerleri 0 olanların oranı %24 iken, 103’ cfu/ml’ye 

eşit ve düşük sayıda olanlar %38, 103- 104  cfu/ml arasında olanlar %32, 104’ cfu/ml’ye 

eşit ve yüksek olanların % 6 olduğu görüldü.

Tükürük akış hızı ortalama değeri 1.17±0.28 ml/dak idi. 

Tükürük tamponlama kapasitesi ölçümünde pH’nın ortalama değeri 5.50±0.72 

idi.

47



4.1.6.Beslenme kayıtlarına göre ara öğün sıklığı
2 günlük beslenme kayıtlarına göre çocukların büyük çoğunluğunun ara öğünler 

dahil günde en fazla 5 öğün tükettikleri (%59), deneklerin %34’ünün ise en fazla 3 öğün 

tükettikleri ve %7’sinin en fazla 7 öğün tükettikleri gözlendi (Şekil 4.6). 

34%

59%

7%

en fazla 3 öğün
en fazla 5 öğün
en fazla 7 öğün

Şekil 4-15:Ara öğün sıklığı

4.2.Çürük risk gruplarının belirlenmesi
Kariogram adlı programa gerekli veriler girildikten sonra her bir çocuğun çürük 

risk grubu, düşük, orta ve yüksek olmak üzere belirlendi. 26 çocuğun (%22) düşük risk, 

28 çocuğun (%23) orta risk ve 66 çocuğun da (%55) yüksek çürük riskine sahip olduğu 

belirlendi (Şekil 4.7)

22%

23%
55%

düşük
orta
yüksek

Şekil 4-16: Kariogram testine göre çürük risk gruplarının dağılımı
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4.3. Çürük risk grupları ile risk faktörleri arasındaki ilişki. 

4.3.1. Çürük risk grupları ile cinsiyet – yaş arasındaki ilişki
Çalışmaya katılan çocukların cinsiyetleri ile risk grupları arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p>0.05)(Tablo 4.2).

Tablo 4-18: Çürük risk grupları ile cinsiyet arasındaki ilişki

Kariogram testine göre 
risk grupları

Düşük Risk
     n           %

Orta Risk
n           %

Yüksek Risk
  n          %

Cinsiyet
erkek 12 46.2 16 57.1 28 42.4
kız 14 53.8 12 42.9 38 57.6

χ²:1.71

p=0.42

Çürük risk gruplarının yaşla ilişkisi değerlendirildiğinde, düşük risk grubundaki 

çocukların yaş ortalaması 9.92±1.7, orta risk grubundakilerin yaş ortalaması 10.5±1.53, 

yüksek  risk  grubunda  olanların  yaş  ortalaması  9.76±1.55  olarak  bulundu.  Gruplar 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p>0.05) (Tablo 4.3). 

Tablo 4-19: Çürük risk grupları ile yaş arasındaki ilişki

Düşük Risk 
(n:26)

Orta Risk 
(n:28)

Yüksek Risk 
(n:66) F p

Yaş 9.92±1.7 10.5±1.53 9.76±1.55 2.19 0.116

4.3.2. Çürük risk grupları ile sosyoekonomik düzey ve oral hijyen alışkanlıklarının 
değerlendirilmesi 

Aylık gelir düzeyi ile risk grupları arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; düşük 

risk  grubuna  giren  çocuklardan  13’ünün  ailesinin  (%50)  gelir  düzeyi  1000YTL’den 

fazla iken, yüksek risk grubunda 1000YTL’den fazla kazanan aileler grubun %13.6’sını 

oluşturmakta idi. Gelir düzeyi arttıkça, çürük riskinin azaldığı, gelir düzeyi azaldıkça 

riskin arttığı gözlendi (p<0.01)(Tablo 4.4). 

Tablo 4-20: Çürük risk grupları ile aylık gelir düzeyi arasındaki ilişki

Kariogram testine göre 
risk grupları

Düşük Risk
n          %

Orta Risk
n            %

Yüksek Risk
  n           %

Aylık gelir 

düzeyi

< 600 YTL 1 3.8 2 7.1 5 7.6
600-1000 YTL 12 46.2 17 60.7 52 78.8
>1000 YTL 13 50.0 9 32.1 9 13.6

χ²:13.7

p=0.008

Yüksek  risk  grubundaki  çocukların  annelerinin  %60’ı  ilkokul  mezunu  iken, 

düşük risk grubunda bu oran %19 bulundu. Lise ve üniversite eğitimli anne oranı düşük 
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risk grubunda sırası ile 8(%30.8) ve 4(%15.4) iken, bu oranlar yüksek risk grubunda 

6(%9.1) ve  4(%6.1) idi. Bu bulgulara göre eğitimli annelerde düşük risk grubuna sahip 

çocuklar daha fazla gözlenmektedir (p<0,05) (Tablo 4.5).

Tablo 4-21: Çürük risk grupları ile annenin eğitim düzeyi arasındaki ilişki

Kariogram testine göre 
risk grupları

Düşük Risk
n          %

Orta Risk
n          %

Yüksek Risk
n          %

Annenin 

eğitim 

düzeyi

İlkokul 5 19.2 12 42.9 40 60.6
Orta okul 9 34.6 7 25.0 16 24.2
Lise 8 30.8 6 21.4 6 9.1
Üniversite 4 15.4 3 10.7 4 6.1

χ²:15,2

p=0,018

Lise ve üniversite  eğitim düzeyine sahip babaların oranı,  ilkokul ve ortaokul 

mezunu olan babalardan her üç grupta da daha fazla olmasına rağmen, babaların eğitim 

düzeyleri ile risk grupları arasında anlamlı bir fark gözlenmedi  (p>0.05)(Tablo 4.6).

Tablo 4-22: Çürük risk grupları ile babanın eğitim düzeyi arasındaki ilişki

Kariogram testine göre 
risk grupları

Düşük Risk
n          %

Orta Risk
n          %

Yüksek Risk
n          %

Babanın 

eğitim 

düzeyi

İlkokul 0 0,0 2 7,1 8 12,1
Orta okul 5 19,2 8 28,6 15 22,7
Lise 11 42,3 12 42,9 34 51,5
Üniversite 10 38,5 6 21,4 9 13,6

χ²:9,90

p=0,129

Düşük risk grubundakilerin %61.5’i, orta risk grubundakilerin %60.7’si, yüksek 

risk  grubundakilerin  %77.3’ü  düzenli  diş  fırçalamadıklarını  bildirdi.  Diş  fırçalama 

alışkanlığı ile risk grupları arasında anlamlılık gözlenmedi (p>0.05)(Tablo 4.7). 

Tablo 4-23: Çürük risk grupları ile diş fırçalama alışkanlığı arasındaki ilişki

Kariogram testine gore
 risk grupları

Düşük Risk
n          %

Orta Risk
n          %

Yüksek Risk
n          %

Düzenli diş 

fırçalama
Evet 10 38.5 11 39.3 15 22.7
Hayır 16 61.5 17 60.7 51 77.3

χ²:3,69

p=0,157

Çocukların diş fırçalama sıklığı  değerlendirildiğinde; düşük risk grubunda 17 

çocuk  (%65.4)  günde  1-3  kez  dişlerini  fırçalarken,  yüksek  risk  grubunda  26  çocuk 

(%39.4) günde 1-3 kez dişlerini fırçalamakta idi. Ayda 1 kez dişlerini fırçaladıklarını 

belirten çocuklar düşük risk grubunda %7.7 iken, orta risk grubunda %14.3, yüksek risk 

grubunda %25.8 idi. Diş fırçalama sıklığı ile risk grupları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamakla birlikte,  dişlerini daha sık fırçalayan çocukların düşük risk grubunda 
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olduğu,  fırçalama  sıklığının  azaldığı  durumlarda  riskin  yükseldiği  gözlendi 

(p>0.05)(Tablo 4.8).

Tablo 4-24: Çürük risk grupları ile diş fırçalama sıklığı arasındaki ilişki

Kariogram  testine  göre 
risk grupları

Düşük Risk
n          %

Orta Risk
n          %

Yüksek Risk
n          %

Diş 

fırçalama 

sıklığı

Günde 1-3 17 65,4 18 64,3 26 39,4
Haftada 3-4 3 11,5 4 14,3 15 22,7
Haftada 1-2 4 15,4 2 7,1 17 25,8
Ayda 1 2 7,7 4 14,3 8 12,1

χ²:9,70

p=0,137

Düzenli  olarak  dişlerini  fırçalamaya  okul  öncesi  dönemde  başlamış  olan 

çocuklar düşük risk grubunun %69.2’unu oluştururken, yüksek risk grubunun %42.4’ü 

oluşturmakta idi.  Dişlerini fırçalamaya okul sonrasında başlamış çocuklarda ise okul 

öncesi  durumun  aksine  düşük  risk  grubundaki  çocukların  sayısı  azalırken  (%30.8), 

yüksek risk grubundaki çocukların sayısının (%57.6) arttığı gözlendi  (p>0.05) (Tablo 

4.9).

Tablo 4-25:Çürük risk grupları ile fırçalamaya başlama zamanı arasındaki ilişki

Kariogram testine göre
risk grupları

Düşük Risk
n          %

Orta Risk
n          %

Yüksek Risk
n          %

Fırçalamaya 

başlama 

zamanı 

Okul Öncesi 18 69.2 15 53.6 28 42.4
Okul Sonrası 8 30.8 13 46.4 38 57.6

χ²:5.47

p=0.065

Ailelerin  büyük  çoğunluğunun  çocuklarına  dişlerini  fırçalarken  yardım 

etmedikleri  gözlendi (%84.6,  %75, %84.8).  Ancak ebeveynin diş fırçalama sırasında 

yardım etmesi ile risk grupları arasında anlamlılık bulunmadı (p>0.05)(Tablo 4.10).

Tablo 4-26: Çürük risk grupları ile ebeveynlerin diş fırçalamada yardım etmesi arasındaki 
ilişki 

Kariogram testine gore
risk grupları

Düşük Risk
n          %

Orta Risk
n          %

Yüksek Risk
n          %

51



Diş 

fırçalamada 

yardım

Evet 2 7.7 3 10.7 8 12.1
Hayır 22 84.6 21 75.0 56 84.8

Bazen 2 7.7 4 14.3 2 3.0

χ²:4.37

p=0.358

Düşük  risk  grubunun  %57.7’si,  orta  risk  grubunun  %57.1’i  ve  yüksek  risk 

grubunun %48.52’i  dişlerini fırçalarken fırçanın yarısı kadar macun kullandığı bildirdi. 

Gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0.05)(Tablo 4.11).

Tablo 4-27: Çürük risk grupları ile kullanılan macun miktarı arasındaki ilişki

Televizyon seyrederken abur cubur atıştırma alışkanlığı ile çürük riski arasındaki 

ilişki değerlendirildiğinde; düşük risk grubunda 13 kişi (%50) abur cubur atıştırırken, 

yüksek risk grubunda bu sayı 38 (%57.6) idi.  Yüksek risk grubunda abur cubur atıştır 

mısınız  sorusuna  evet  diyenlerin  sayısı  daha  fazla  olmasına  rağmen,  gruplar  içinde 

“evet” ve “hayır” diyenler arasında anlamlılık gözlenmedi (p>0.05)(Tablo 4.12). 

Yatmadan  önce  atıştırma  alışkanlığı  ile  çürük  riski  arasındaki  ilişki 

değerlendirildiğinde, çocukların büyük çoğunluğunun her üç grupta da (%76.9, %75, 

%63.6)  “hayır”  cevabı  verdikleri  görüldü.  Gruplar  içinde  anlamlılık  gözlenmedi 

(p>0.05) (Tablo 4.12). 

Tablo 4-28:Çürük risk grupları ile TV karşısında ve yatmadan önce atıştırma alışkanlığı 

Kariogram testine göre
risk grupları

Düşük Risk
n          %

Orta Risk
n          %

Yüksek Risk
n          %

TV karşısında 

atıştırma

Evet 13 50.0 13 46.4 38 57.6
Hayır 13 50.0 15 53.6 28 42.4

χ²:1.13

p=0.568
Düşük Risk
n          %

Orta Risk
n          %

Yüksek Risk
n          %

Kariogram testine göre
risk grupları

Düşük Risk
n          %

Orta Risk
n          %

Yüksek Risk
n          %

Macun 

miktarı

Mercimek kadar 8 30.8 7 25.0 23 34.8
Fırça boyu yarısı 15 57.7 16 57.1 32 48.5
Fırça boyu 3 11.5 5 17.9 11 16.7

χ²:1.46

p=0.833
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Yatmadan önce 

atıştırma

Evet 6 23.1 7 25.0 24 36.4
Hayır 20 76.9 21 75 42 63.6

χ²:2.12

p=0.345

Düşük risk grubunda 7 çocuk (%26.9)  fluoridli diş macunu ile beraber düzensiz 

fluoridli  tablet,  gargara veya  jel  kullandığını,  19 çocuk (%73.1)  sadece  fluoridli  diş 

macunu kullandığını belirtti.  Orta risk grubunda sadece 1 çocuk (%3.6) fluoridli diş 

macunu  ile  beraber  düzensiz  fluoridli  tablet,  gargara  veya  jel  kullanmakta  iken,  27 

çocuk (%96.4) sadece fluoridli diş macunu kullanmakta idi. Yüksek risk grubunda da 

büyük bir çoğunluğun (98.5) sadece fluoridli diş macunu kullandığı görüldü. Bu çalışma 

grubunda fluorid alımının büyük oranda flouridli diş macunu kullanımıyla sağlandığı 

görüldü (p<0.001) (Tablo 4.13).

Tablo 4-29: Çürük risk grupları ile fluorid kullanımı arasındaki ilişki

Kariogram testine göre
risk grupları

Düşük Risk
n          %

Orta Risk
n          %

Yüksek Risk
n          %

Fluorid 

kullanımı

Düzensiz  fluoridli 
ürün kullanımı 7 26.9 1 3.6 0 0.0
Sadece fluoridli diş 
macunu 19 73.1 27 96.4 65 98.5
Hiçbir fluorid 
ürünü 
kullanmama 0 0.0 0 0.0 1 1.5

χ²:22.9

p=0.0001

4.3.3. Çürük risk grupları ile DMFT, DMFS, df, dfs indeksleri arasındaki ilişki
Düşük risk grubunda DMFT 0.23±0.43 bulunurken, orta risk grubunda 1.46±1.5, 

yüksek risk grubunda 3.03±2.2 idi. Düşük risk grubundan yüksek risk grubuna doğru 

DMFT sayısında ileri derecede anlamlı bir artış gözlenirken (p<0.001), düşük risk ile 

orta risk arasında (p<0.05), düşük risk ile yüksek risk arasında (p<0.001) ve orta risk ile 

yüksek arasında (p<0.01) istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlendi.  

DMFS  değerleri  düşük  risk  grubunda  0.23±0.51  iken,  orta  risk  grubunda 

1.89±3.69, yüksek risk grubunda 5.06±5.4 idi. Düşük risk grubunda DMFS değerleri 

daha düşükken risk arttıkça DMFS değerlerinin de ileri derecede anlamlı şekilde arttığı 

görüldü  (p<  0.001).  Alt  gruplar  kendi  aralarında  karşılaştırıldığında  düşük  risk  ile 

yüksek  risk  arasında  ve  orta  risk  ile  yüksek  risk  arasındaki  ileri  derecede  anlamlı 

farklılık görüldü (p<0.001, p<0.01). 
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df değerleri  düşük risk grubunda 1.62±2.87, orta risk grubunda 1.29±2.42 ve 

yüksek  risk grubunda 2.58±2.75 olarak bulundu.  Risk grupları  arasında  df  değerleri 

birbirlerine  benzer  sonuçlar  gösterirken  aralarında  anlamlı  bir  farklılık  gözlenmedi 

(p>0.05).

dfs  değerleri  düşük  risk  grubunda  2.54±5.03,  orta  risk  grubunda  2.04±4.07, 

yüksek  risk  grubunda  5.35±6.97  idi.  Risk  grupları  ile  dfs  arasında  anlamlılık 

gözlenirken (p<0.05), gruplar kendi aralarında değerlendirildiğinde orta risk grubu ile 

yüksek grubu arasındaki fark görüldü (p<0.05) (Tablo 4.14).

Tablo 4-30: Çürük risk grupları ile DMFT, DMFS, df, dfs indeksleri arasındaki ilişki

Kariogram 
testine göre 

risk grupları
Düşük Risk 

(n:26)
Orta Risk 

(n:28)
Yüksek Risk 

(n:66) F p

DMFT 0.23±0.43 1.46±1.5 3.03±2.2 24.52 0.0001

DMFS 0.23±0.51 1.89±3.69 5.06±5.4 13.03 0.0001

df 1.62±2.87 1.29±2.42 2.58±2.75 2.70 0.071

dfs 2.54±5.03 2.04±4.07 5.35±6.97 3.91 0.023

Tukey’s Çoklu

Karşılaştırma testi
DMFT DMFS dfs

Düşük Risk/Orta Risk p<0.05 p>0.05 p>0.05

Düşük Risk/Yüksek Risk p<0.001 p<0.001 p>0.05

Orta Risk/Yüksek Risk p<0.01 p<0.01 p<0.05

4.3.4. Çürük risk grupları ile ağız hijyeni arasındaki ilişki 
G&V Plak indeksi ile çürük riski arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; düşük 

risk  grubunda  plak  indeksi  1.91±0.69,  orta  risk  grubunda  2.12±0.69,  yüksek  risk 

grubunda 2.34±0.58 bulundu. Plak miktarı arttıkça çürük riskinin de anlamlı derecede 

arttığı gözlendi  (p<0.05). Gruplar kendi aralarında değerlendirildiğinde, düşük risk ile 

orta  risk arasında (p>0.05)  ve orta  risk ile  yüksek risk arasında (p>0.05)  anlamlılık 
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gözlenmezken  düşük  risk  ile  yüksek  risk  arasında  ileri  derecede  anlamlı  bir  artış 

gözlendi (p<0.01).

PBHİ ile çürük riski arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; düşük risk grubunda 

PHBİ değeri 29.21±14.34 iken, orta risk grubunda 36.13±17.65, yüksek risk grubunda 

38.9±16.85 bulundu. Plak birikimi arttıkça çürük riskinin de anlamlı derecede arttığı 

gözlendi (p<0.05).  Gruplar kendi aralarında değerlendirildiğinde, düşük risk ile orta 

risk  arasında  (p>0.05)  ve  orta  risk  ile  yüksek  risk  arasında  (p>0.05)  anlamlılık 

gözlenmezken  düşük  risk  ile  yüksek  risk  arasında  anlamlı  derecede  artış  gözlendi 

(p<0.05) (Tablo 4.15). 

Tablo 4-31: Çürük risk grupları ile ağız hijyeni arasındaki ilişki

Kariogram testine 

göre risk grupları

Düşük Risk 

(n:26)

Orta Risk 

(n:28)

Yüksek Risk 

(n:66) F p
G&V Plak İndeksi 1.91±0.69 2.12±0.69 2.34±0.58 4.76 0.01
PBHİ 29.21±14.34 36.13±17.65 38.9±16.85 3.20 0.044

Tukey’s  Çoklu  Karşılaştırma 

testi G&V
PBHİ

Düşük Risk/Orta Risk p>0.05 p>0.05

Düşük Risk/Yüksek Risk p<0.01 p<0.05

Orta Risk/Yüksek Risk p>0.05 p>0.05

4.3.5. Çürük risk grupları ile tükürükte MS, LB, Maya değerleri, tükürük akış 
hızı, tükürük tamponlama kapasitesi arasındaki ilişki

Tükürükte  MS  değerleri  düşük  risk  grubunda  3.1x105±2.8x105,  orta  risk 

grubunda 4.5 x105±3.5 x105  iken,  aralarındaki  fark  anlamlı  bulunmadı  (p>0.05).  En 

yüksek MS değeri yüksek risk grubunda gözlenirken (8 x105±3.1 x105), bu değer düşük 

risk  grubu  ve  orta  risk  grubu  ile  karşılaştırıldığında  çok  ileri  derecede  anlamlılık 

bulundu (p<0.001, p<0.001).

Tükürükte  LB  değerleri  düşük  risk  grubunda  3.3x104±3.4x104,  orta  risk 

grubunda 3.5 x104±3.4 x104  iken,  aralarındaki  fark  anlamlı  bulunmadı  (p>0.05).  En 

yüksek  LB değeri  yüksek  risk  grubunda  gözlenirken (8.5  x104±3.5  x104),  bu  değer 

düşük risk grubu ve orta risk grubu ile karşılaştırıldığında çok ileri derecede anlamlılık 

bulundu (p<0.001, p<0.001).
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Tükürükte  maya  değerleri  düşük  risk  grubunda  9.8x102±1.7x103  ,  orta  risk 

grubunda 8.3 x102±1.9 x103  iken,  aralarındaki  fark  anlamlı  bulunmadı  (p>0.05).  En 

yüksek maya değeri yüksek risk grubunda gözlenirken (2.6 x103±3.2 x103), bu değer 

düşük  risk  grubu  ve  orta  risk  grubu  ile  karşılaştırıldığında  anlamlı  derecede  farklı 

olduğu bulundu (p<0.05, p<0.05) (Tablo 4.16).

Tablo  4-32: Çürük risk grupları ile tükürükte MS, LB, Maya değerleri arasındaki ilişki 
(x±sd, cfu/ml)

Kariogram

Düşük Risk 

(n:26)

Orta Risk 

(n:28)

Yüksek Risk 

(n:66) F p
MS 3.1x105±2.8x105 4.5 x105±3.5 x105 8 x105±3.1 x105 27.21 0.0001
LB 3.3x104±3.4x104 3.5 x104±3.4 x104 8.5 x104±3.5 x104 31.21 0.0001
Maya 9.8x102±1.7x103 8.3 x102±1.9 x103 2.6 x103±3.2 x103 6.17 0.003

Tukey’s  Çoklu  Karşılaştırma 
testi MS LB Maya

Düşük Risk/Orta Risk p>0.05 p>0.05 p>0.05

Düşük Risk/Yüksek Risk p<0.001 p<0.001 p<0.05

Orta Risk/Yüksek Risk p<0.001 p<0.001 p<0.05

Tükürük akış hızı düşük risk, orta risk ve yüksek risk grupları arasında benzer 

değerler gösterirken, aralarında anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p>0.05). 

Tükürük  tamponlama  kapasitesi  ölçümünde  yüksek  risk  grubunda  TTK 

değerinin   (5.34±0.72)  düşük  risk  grubunun  TTK  değerinden  (5.79±0.65)  anlamlı 

derecede daha düşük olduğu gözlendi (p<0.05) (Tablo 4.17).

Tablo 4-33: Çürük risk grupları ile TAH ve TTK arasındaki ilişki (x±sd, ml/dk, pH)

Düşük Risk 

(n:26)

Orta Risk 

(n:28)

Yüksek Risk 

(n:66) F p
TAH 1.16±0.24 1.24±0.29 1.15±0.29 0.91 0.406
TTK 5.79±0.65 5.62±0.68 5.34±0.72 4.34 0.015
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Tukey’s  Çoklu  Karşılaştırma 

testi
TTK

Düşük Risk/Orta Risk p>0.05

Düşük Risk/Yüksek Risk p<0.05

Orta Risk/Yüksek Risk p>0.05

4.3.6 Çürük risk grupları ile ara öğün sıklığı arasındaki ilişki
Besin alım sıklığı çürük riski ile karşılaştırıldığında, ana öğünler dahil günde en 

fazla 3 öğün tüketen çocuklar düşük risk grubunun %57.7’sini oluşturuken, yüksek risk 

grubunun %18.2’sini oluşturmakta idi. Yüksek risk grubunda çoğunluğun (n=46 %69.7) 

günde en fazla 5 öğün tükettiği,  düşük risk grubunda ve orta risk grubunda 7 öğün 

tüketen  çocuğa  rastlanmazken,  yüksek  risk  grubunda  8  (%12.1)  çocuğun  7  öğün 

tükettiği  gözlendi.  Öğün sayısı  artıkça risk grubunun da istatistiksel olarak çok ileri 

derecede arttığı gözlendi (p<0.0001) (Tablo 4.18).

Tablo 4-34: Çürük risk grupları ile besin sıklığı arasındaki ilişki

Kariogram testine göre
risk grupları

Düşük Risk
n          %

Orta Risk
n          %

Yüksek Risk
n          %

besin 

sıklığı

En fazla 3 öğün 15 57.7 14 50.0 12 18.2
En fazla 5 öğün 11 42.3 14 50.0 46 69.7
En fazla 7 öğün 0 0.0 0 0.0 8 12.1

χ²:20.6

p=0.0001

4.4. PROP tat duyusuna duyarlılık derecelerine göre gruplar
Dinehart ve ark’nın (49) yöntemine benzer şekilde SBÖ ölçeğinde 15 değerinin 

altında  PROP’u  hissedenler  “az  hissedenler”,  15-50  değerleri  arasında  PROP’u 

hissedenler “orta hissedenler” ve 50’den büyük değerlerde PROP’u hissedenler “çok 

hissedenler”  olarak  kabul  edildi.  PROP’un  acı  tadını  algılama  derecelerine  göre 

denekler  üç gruba ayrıldı.  Bu durumda 29 çocuğun (%24) PROP’u az hissettiği,  65 

çocuğun (%54) orta derecede hissettiği, 26 çocuğun (%22) ise çok hissettiği gözlendi 

(Şekil 4.8). 
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24%

54%

22%

az hissedenler
orta hissedenler
çok hissedenler

Şekil 4-17: PROP tat duyusuna duyarlılık dereceleri

4.5. PROP testlerine verilen cevapların güvenilirliği ve uyumluluğu
Çocukların  tat  duyusununu  belirlemek  için  kullanılan  yöntemlerde  verdikleri 

cevapların güvenirlikleri %100 güven aralığı sınırları içinde incelendi. Deney sırasında 

her bir  yöntem iki kere uygulandığında çocukların tekrarlayan yöntemlere verdikleri 

cevapların  yüksek  sınıf  içi  korelasyon  katsayısına  (ICC,   (IntraClass  Correlation 

Coefficient) sahip oldukları gözlendi (Tablo 4.19). 

Tablo  4-35:  Çocukların solüsyon testi  ve  kağıt  testi  yöntemlerine verdikleri  cevapların 
güvenilirlikleri   

Kullanılan Yöntemler
Sınıfiçi korelasyon katsayısı

 %100 Güven Aralığı

Kağıt tuz 1-2 okuma 0.914 (0.901-0.962)

Kağıt PROP 1-2 okuma 0.941 (0.906-0.963)

Kullanılan Yöntemler
Sınıfiçi korelasyon katsayısı

 %100 Güven Aralığı

Sıvı tuz 1-2 okuma 0.945 (0.911-0.965)

Solüsyon PROP 1-2 okuma 0.977 (0.963-0.985)
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PROP’a karşı  duyarlılığı belirlemek için kullanılan iki yöntem (kağıt  disk ve 

solüsyon yöntemi) arasındaki uyum ağırlıklı Kappa analizi ile incelendi. Deneklerden 

29’unun  hem  kağıt  disk  hem  de  solüsyon  yöntemleri  uygulandığında  PROP’u  az 

hissettikleri saptandı. PROP solüsyon yöntemi uygulandığında PROP’u orta derecede 

hissettiğini  söyleyen  65  denekten,  kağıt  disk  yöntemi  uygulandığında  17’si  az 

hissettiğini, 48’si ise orta hissettiğini söyledi. PROP solüsyon yöntemi uygulandığında 

PROP’u  çok  hisseden  26  denekten;   kağıt  disk  yöntemi  uygulandığında  6’sı  orta 

hissettiğini, 20’si ise çok hissettiğini belirtti (Tablo 4.20). 

Tablo 4-36: PROP kağıt disk ve solüsyon yöntemlerinin birbiri ile uyumu

PROP solüsyon
Az his

n          %

Orta his

n          %

Çok His

n          %

Toplam

n          %

PROP

Kağıt

Az His 29 100 17 26.2 0 0,0 46 38.3
Orta His 0 0 48 73.8 6 23.1 54 %45
Çok his 0 0 0 0 20 76.9 20 %17
Toplam 29 100 65 100 26 100 120 %100

Ağırlıklı  Kappa  katsayısına  göre  PROP  kağıt  disk  ve  solüsyon  yöntemleri 

uygulanarak belirlenen grupların birbirleri ile tutarlı olduğu (Қw:0.70, p<0,0001) (Tablo 

4.21) bulundu.

Tablo 4-37: Tutarlılık ölçümü

Tutarlılık Ölçümü

p

Ağırlıklı

Kappa
0.695 0.0001

4.6.Tad duyuları ile çürük deneyimi arasındaki ilişki

Tad duyuları ile çürük deneyimi arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile 

incelendi ve Pearson r korelasyon katsayısına göre DMFT, DMFS, df, dfs değişkenleri 

ile PROP kağıt ve PROP solüsyon arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede negatif 

yönde ilişki bulundu. DMFT, DMFS, ve dfs değerleri (çürük sayısı) arttıkça, çocukların 

PROP’u daha az hissettikleri sonucuna varıldı (Tablo 4.22).

Tablo 4-38:Tad duyuları ile çürük deneyimi arasındaki ilişki
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PROP Kağıt PROP Solüsyon

DMFT

r -0,228 -0,263
p 0,012 0,004
N 120 120

DMFS

r -0,206 -0,261
p 0,024 0,004
N 120 120

df

r -0,199 -0,205
p 0,03 0,024
N 120 120

dfs

r -0,256 -0,273
p 0,005 0,003
N 120 120

4.7. PROP’a testine göre risk grupları ve risk faktörleri arasındaki ilişki

4.7.1.PROP testine göre risk grupları ile yaş-cinsiyet arasındaki ilişki
Kız çocukları (n=17, %65.4) erkek çocuklarından (n=9, %34.6) PROP’u daha 

çok  hissetmekte  idi,  ancak  cinsiyet  ile  risk  grupları  arasında  anlamlı  bir  farklılık 

gözlenmedi (p>0.05) (Tablo 4.23).

Tablo 4-39: PROP risk grupları ile cinsiyet arasındaki ilişki

PROP testine göre risk 
grupları

Az 
Hissedenler
n          %

Orta 
Hissedenler
n          %

Çok 
hissedenler
n          %

cinsiyet
erkek 14 48.3 33 50.8 9 34.6
kız 15 51.7 32 49.2 17 65.4

χ²:1.98

p=0.37

PROP testine göre risk grupları ile yaş arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, az 

hissedenlerin  9.45±1.55,  orta  hissedenlerin  10.18±1.57,  çok  hissedenlerin  yaş 

ortalamalarının 10±1,62 olarak bulundu. Gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık gözlenmedi (p>0.05) (Tablo 4.24).

Tablo 4-40: PROP risk grupları ile yaş arasındaki ilişki 

PROP testine göre

risk grupları

Az 

hissedenler

Orta 

Hissedenler

Çok 

hissedenler F p
Yaş 9,45±1,55 10,18±1,57 10±1,62 2,19 0,116
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4.7.2.  PROP testine  göre  risk  grupları  ile  sosyoekonomik düzey  ve  oral  hijyen 
alışkanlıklarının değerlendirilmesi

Aylık gelir  düzeyi  ile  risk grupları  arasındaki  ilişki  değerlendirildiğinde;  tüm 

gruplarda  en  çok  bildirilen  gelir  düzeyi  600-1000  YTL idi  (%89.7,  %60.0,  %61.5) 

(p<0.05) (Tablo 4.25).

Tablo 4-41: PROP risk grupları ile aylık gelir düzeyi arasındaki ilişki

PROP testine göre
risk grupları

Az 
Hissedenler
n          %

Orta 
Hissedenler
n          %

Çok 
Hissedenler
n          %

Aylık  gelir 

düzeyi

< 600 YTL 0 0.0 7 10.8 1 3.8
600-1000 YTL 26 89.7 39 60.0 16 61.5
>1000 YTL 3 10.3 19 29.2 9 34.6

χ²:10.4

p=0.034

Tüm gruplarda ilkokul ve ortaokul eğitim düzeyine sahip annelerin oranı daha 

fazla  idi.   Ancak  PROP’a  karşı  duyarlılık  derecesi  ile  annelerin  eğitim  düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık görülmedi (p>0.05)(Tablo 4.26). 

Tablo 4-42: PROP risk grupları ile annenin eğitim durumu arasındaki ilişki

PROP testine göre
risk grupları

Az 
Hissedenler
n          %

Orta 
Hissedenler
n          %

Çok 
Hissedenler
n          %

Annenin 

eğitim 

düzeyi

İlkokul 17 58,6 31 47,7 9 34,6
Orta okul 6 20,7 17 26,2 9 34,6
Lise 4 13,8 10 15,4 6 23,1
Üniversite 2 6,9 7 10,8 2 7,7

χ²:3,93

p=0,686

Tüm gruplarda lise ve üniversite eğitim düzeyine sahip babaların oranı, ilkokul 

ve ortaokul eğitim düzeyine sahip babalardan daha fazla görüldü. Ancak PROP’a karşı 

duyarlılık  derecesi  ile  babaların  eğitim  düzeyleri  arasında  anlamlı  bir  farklılık 

gözlenmedi (p>0.05)(Tablo 4.27).

Tablo 4-43: PROP risk grupları ile babanın eğitim durumu arasındaki ilişki

PROP testine göre
risk grupları

Az 
Hissedenler
n          %

Orta 
Hissedenler
n          %

Çok 
Hissedenler
n          %

Babanın 

eğitim 

düzeyi

İlkokul 1 3,4 6 9,2 3 11,5
Orta okul 2 6,9 21 32,3 5 19,2
Lise 19 65,5 27 41,5 11 42,3
Üniversite 7 24,1 11 16,9 7 26,9

χ²:10,7

p=0,098
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Tüm  gruplarda  büyük  çoğunluk  (%69,  %70.8,  %69.2)  düzenli  dişlerini 

fırçalamadıklarını belirtirken; PROP’a karşı duyarlılık derecesi ile düzenli diş fırçalama 

alışkanlığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05) (Tablo 4.28). 

Tablo 4-44: PROP risk grupları ile diş fırçalama alışkanlığı arasındaki ilişki

PROP testine göre
risk grupları

Az 
Hissedenler
n          %

Orta 
Hissedenler
n          %

Çok 
Hissedenler
n          %

Düzenli 

diş 

fırçalama

Evet 9 31,0 19 29,2 8 30,8

Hayır 20 69,0 46 70,8 18 69,2

χ²:0,04

p=0,98

Çocukların diş fırçalama sıklığı değerlendirildiğinde; PROP’u az hissedenlerin 

%48.3’ünün, orta hissedenlerin %46.2’sinin ve çok hissedenlerin %65.4’ünün günde 1-3 

kez  dişlerini  fırçaladığı  bulundu.  Diğer  fırçalama  sıklıklarında  da  gruplar  arasında 

birbirine  benzer  sonuçlar  elde  edildi.  Bu  bulgulara  göre,  PROP’a  karşı  duyarlılık 

derecesi ile diş fırçalama sıklığı arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi (p>0.05) (Tablo 

4.29). 

Tablo 4-45: PROP risk grupları ile diş fırçalama sıklığı arasındaki ilişki

PROP testine göre
risk grupları

Az 
Hissedenler
n          %

Orta 
Hissedenler
n          %

Çok 
Hissedenler
n          %

Diş 

fırçalama 

sıklığı

Günde 1-3 14 48,3 30 46,2 17 65,4
Haftada 3-4 6 20,7 12 18,5 4 15,4
Haftada 1-2 7 24,1 12 18,5 4 15,4
Ayda 1 2 6,9 11 16,9 1 3,8

χ²:5,66

p=0,462

Düzenli  olarak  dişlerini  fırçalamaya  okul  sonrası  dönemde  başlamış  olan 

çocuklar,  PROP’u  az  hissedenler  grubunun  %51.7’sini,  orta  hissedenler  grubunun 

%53.8’ini ve çok hissedenler grubunun %34.6’sını oluşturmakta idi. PROP’a duyarlılık 

derecesi  ile  düzenli  olarak  dişlerini  fırçalamaya  okul  öncesi  dönemde  veya  sonrası 

dönemde başlamış olmak arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05) (Tablo 4.30). 

Tablo 4-46: PROP risk grupları ile düzenli fırçalamaya başlama zamanı arasındaki ilişki
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PROP testine göre
risk grupları

Az 
Hissedenler
n          %

Orta 
Hissedenler
n          %

Çok 
Hissedenler
n          %

Fırçalamaya 

başlama 

zamanı

Okul Öncesi 14 48,3 30 46,2 17 65,4

Okul Sonrası 15 51,7 35 53,8 9 34,6

χ²:2,84

p=0,241

Ailelerin  büyük  çoğunluğunun  çocuklarına  dişlerini  fırçalarken  yardım 

etmedikleri  gözlendi  (%82.8,  %80,  %88.5).  Ancak  ailelerin  diş  fırçalama  sırasında 

yardım etmeleri  veya etmemeleri  ile  çocukların PROP’a duyarlılık derecesi  arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05)(Tablo 4.31).

Tablo 4-47: PROP risk grupları ile diş fırçalama yardım arasındaki ilişki

PROP testine göre
risk grupları

Az 
Hissedenler
n          %

Orta 
Hissedenler
n          %

Çok 
Hissedenler
n          %

Diş 

fırçalamada 

yardım

Evet 2 6,9 8 12,3 3 11,5
Hayır 24 82,8 52 80,0 23 88,5

Bazen 3 10,3 5 7,7 0,0

χ²:3,14

p=0,534

PROP’u  az  hissedenlerin  %58.6’sının,  orta  hissedenlerin  %52.3’ünün ve  çok 

hissedenlerin %46.2’sinin dişlerini  fırçalarken fırçanın yarısı  kadar  macun kullandığı 

saptandı.  Gruplar  arasında  istatistiksel  açıdan  anlamlı  bir  fark  gözlenmedi  (p>0.05) 

(Tablo 4.32).

Tablo 4-48: PROP risk grupları ile kullanılan macun miktarı arasındaki ilişki

PROP testine gore
risk grupları

Az 
Hissedenler
n          %

Orta 
Hissedenler
n          %

Çok 
Hissedenler
n          %

Macun 

miktarı

Mercimek kadar 7 24,1 21 32,3 10 38,5
Fırça boyu yarısı 17 58,6 34 52,3 12 46,2
Fırça boyu 5 17,2 10 15,4 4 15,4

χ²:1,36

p=0,851

Televizyon  seyrederken  abur  cubur  atıştırma  alışkanlığı  ile  PROP duyarlılığı 

arasındaki  ilişki  değerlendirildiğinde;  az  hissedenler  grubunda  16  kişi  (%55.2)  abur 

cubur atıştırırken, bu sayı orta hissedenler grubunda 35 kişi (%53.8) ve çok hissedenler 
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grubunda  13  kişi  (%50)  idi.   Gruplar  içinde  “evet”  ve  “hayır”  diyenler  arasında 

anlamlılık gözlenmedi (p>0.05) (Tablo 4.33). 

Yatmadan  önce  atıştırma  alışkanlığı  ile  PROP  duyarlılığı  arasındaki  ilişki 

değerlendirildiğinde, çocukların büyük çoğunluğunun her üç grupta da (%79.3, %69.2, 

%57.7)  “hayır”  cevabı  verdikleri  görüldü.  Gruplar  içinde  anlamlılık  gözlenmedi 

(p>0.05) (Tablo 4.33). 

Tablo 4-49:PROP risk grupları ile TV karşısında ve yatmadan önce atıştırma alışkanlığı 

PROP testine göre
risk grupları

Az 
Hissedenler
n          %

Orta 
Hissedenler
n          %

Çok 
Hissedenler
n          %

TV karşısında 

atıştırma

Evet 16 55,2 35 53,8 13 50,0
Hayır 13 44,8 30 46,2 13 50,0

χ²:0,16

p=0,922
Az 

Hissedenler
n          %

Orta 
Hissedenler
n          %

Çok 
Hissedenler
n          %

Yatmadan önce 

atıştırma

Evet 6 20,7 20 30,8 11 42,3
Hayır 23 79,3 45 69,2 15 57,7

χ²:3,00

p=0,223

PROP’u az hisseden 29 çocuktan 27’si (%93.1), orta hisseden 65 çocuktan 60’ı 

(%92.3)  ve  çok  hisseden  26  çocuktan  24’ü  (%92.3)  sadece  fluoridli  diş  macunu 

kullanmakta idiler. Bu bulgulara göre PROP’a duyarlılık derecesi ile fluorid kullanımı 

arasında anlamlı bir farklılık görülmedi (p>0.05) (Tablo 4.34).

Tablo 4-50: PROP risk grupları ile fluorid kullanımı arasındaki ilişki

PROP testine göre
risk grupları

Az 
Hissedenler
n          %

Orta 
Hissedenler
n          %

Çok 
Hissedenler
n          %

Fluorid 

kullanımı

düzensiz 
fluoridli  ürün 
kullanımı 1 3,4% 5 7,7% 2 7,7%
Sadece 
fluoridli  diş 
macunu 27 93,1% 60 92,3% 24 92,3%
hiçbir  fluorid 
ürünü 
kullanmama 1 3,4% 0 0,0% 0 0,0%

χ²:3,73

p=0,443
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4.7.3.  PROP duyarlılık derecesi  ile  DMFT, DMFS, df,  dfs indeksleri  arasındaki 
ilişki

DMFT değerleri PROP’u az hissedenler grubunda 3,21±2,61 bulunurken, orta 

hissedenler  grubunda  1,78±1,86,  çok  hissedenler  grubunda  1,46±1,73  idi.  Az 

hissedenler grubundan çok hissedenler grubuna doğru DMFT sayısında ileri derecede 

anlamlı  bir  azalma  gözlenirken  (p=0,003),  bu  anlamlılık  az  hissedenler  ile  orta 

hissedenler arasında ileri derecede (p<0.01), az hissedenler ile çok hissedenler arasında 

ileri  derecede  (p<0.01)  idi.  Orta  hissedenler  ile  çok  hissedenler  arasında  (p>0.05) 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlenmedi (Tablo 4.35).  

DMFS  değerleri  PROP’u  az  hissedenler  grubunda  5,76±7,04  iken,  orta 

hissedenler grubunda 2,62±3,7, çok hissedenler grubunda 2,15±3,27 idi. Az hissedenler 

grubunda DMFS değerleri en yüksek değeri alırken PROP duyarlılığı arttıkça DMFS 

değerlerinin de ileri derecede anlamlı şekilde azaldığı görüldü (p= 0,005).  Alt gruplar 

kendi aralarında karşılaştırıldığında az hissedenler ile orta hissedenler arasında ve az 

hissedenler  ile  çok  hissedenler  arasında  ileri  derecede  anlamlılık  görüldü  (p<0.01, 

p<0.01) (Tablo 4.35). 

df  değerleri  az  hissedenler  grubunda  3,03±2,69,  orta  hissedenler  grubunda 

1,82±2,84 ve çok hissedenler grubunda 1,62±2,33 olarak bulundu. PROP testine göre 

belirlenen  gruplar  arasında  df  değerleri  birbirlerine  benzer  sonuçlar  gösterirken 

aralarında anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p>0.05) (Tablo 4.35).

dfs  değerleri  az  hissedenler  grubunda  6,86±7,52,  orta  hissedenler  grubunda 

3,34±6,05, çok hissedenler grubunda 2,31±3,2 idi. Bu gruplar ile dfs değerleri arasında 

anlamlılık  gözlenirken  (p=0,01),  bu  anlamlılık  az  hissedenler  ile  orta  hissedenler 

arasında ve az hissedenler ile çok hissedenler arasında da bulundu (p<0.05,  p<0.01). 

(Tablo 4.35).

Tablo  4-51:  PROP risk  grupları  ile  DMFT,  DMFS,  df,  dfs  indeksleri  arasındaki  ilişki 
(x±sd)

PROP testine göre 

risk grupları

Az 

hissedenler

Orta 

Hissedenler

Çok 

hissedenler F p
DMFT 3,21±2,61 1,78±1,86 1,46±1,73 6,30 0.003
DMFS 5,76±7,04 2,62±3,7 2,15±3,27 5,54 0.005
df 3,03±2,69 1,82±2,84 1,62±2,33 2,50 0.087
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dfs 6,86±7,52 3,34±6,05 2,31±3,2 4,76 0.01

Tukey’s Karşılaştırma Testi DMFT DMFS dfs

Az hissedenler/Orta Hissedenler p<0.01 p<0.01 p<0.05

Az hissedenler / Çok Hissedenler p<0.01 p<0.01 p<0.01

Orta hissedenler/ Çok Hissedenler p>0.05 p>0.05 p>0.05

4.7.4. PROP duyarlılık derecesi ile ağız hijyeni arasındaki ilişki

G&V  Plak  indeksi  ile  PROP  duyarlılık  derecesi  arasındaki  ilişki 

değerlendirildiğinde; az hissedenler grubunda plak indeksi 2.34±0.64, orta hissedenler 

grubunda 2.2±0.64, çok hissedenler grubunda 2.03±0.68 bulundu. Gruplar arasında plak 

miktarı açısından anlamlılık gözlenmedi (p>0.05) (Tablo 4.36). 

PBHİ  ile  PROP duyarlılık  derecesi  arasındaki  ilişki  değerlendirildiğinde;  az 

hissedenler grubunda plak indeksi 2.34±0.64, orta hissedenler grubunda 2.2±0.64, çok 

hissedenler grubunda 2.03±0.68 bulundu.. Plak birikimi arttıkça PROP duyarlılığının 

anlamlı  derecede  azaldığı  gözlendi  (p=0.024).  Bu anlamlılık az  hissedenler  ile  çok 

hissedenler arasında ve orta hissedenler ile çok hissedenler arasında görüldü (p<0.05, 

p<0.05) (Tablo 4.36). 

Tablo 4-52:PROP risk grupları ile ağız hijyeni arasındaki ilişki (x±sd)

PROP testine göre 
risk grupları

Az 
hissedenler

Orta 
Hissedenler

Çok 
hissedenler F p

G&V Plak İndeksi 2.34±0.64 2.2±0.64 2.03±0.68 1.63 0.2
PBHİ 39.82±16.87 37.62±16.51 28.41±15.8 3.86 0.024

Tukey’s  Çoklu  Karşılaştırma 

testi
PBHİ

Az hissedenler/Orta Hissedenler p>0.05

Az hissedenler / Çok Hissedenler p<0.05

Orta hissedenler/ Çok Hissedenler p<0.05
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4.7.5. PROP duyarlılık derecesi ile tükürükte MS, LB, Maya değerleri, tükürük 

akış hızı, tükürük tamponlama kapasitesi arasındaki ilişki

Tükürükte  MS  değerleri  az  hissedenler  grubunda  7.3x105±3.4x105,  orta 

hissedenler grubunda 6.1x105±3.6x105 ve çok hissedenler grubunda 4.9x105±4.3x105 idi. 

Aralarındaki istatistiksel açıdan fark bulunmamasına rağmen en yüksek MS değerleri az 

hissedenler ve orta hissedenler grubunda görüldü (p>0.05) (Tablo 4.37). 

Tükürükte  LB  değerleri  az  hissedenler  grubunda  7.7x104±4.9x104,  orta 

hissedenler grubunda 5.8x104±4x104  ve çok hissedenler grubunda 5.6x104±3.8x104 idi. 

En  yüksek  LB  değeri  az  hissedenler  grubunda  gözlenirken,  gruplar  arasında 

aralarındaki bir fark anlamlı bulunmadı (p>0.05) (Tablo 4.37).

Tükürükte  maya  değerleri  az  hissedenler  grubunda  2.3x103±3.1x103,  orta 

hissedenler grubunda 2.1x103±3x103 iken, aralarındaki fark anlamlı bulunmadı (p>0.05). 

En  düşük  maya  değeri  çok  hissedenler  grubunda  gözlenirken  (6.6x102±1.2x103),  bu 

değer  az  hissedenler  grubu  ile  karşılaştırıldığında  anlamlı  derecede  farklı  olduğu 

bulundu (p<0.05) (Tablo 4.37).

Tablo  4-53: PROP risk grupları ile tükürükte MS, LB, Maya değerleri arasındaki ilişki 
(x±sd, cfu/ml)

PROP testine 
göre risk 
grupları

Az 
hissedenler

Orta 
Hissedenler

Çok 
hissedenler F p

MS 7.3x105±3.4x105 6.1x105±3.6x105 4.9x105±4.3x105 2.97 0.055

LB 7.7x104±4.9x104 5.8x104±4x104 5.6x104±3.8x104 2.22 0.113

Maya 2.3x103±3.1x103 2.1x103±3x103 6.6x102±1.2x103 3.25 0.04

Tukey’s Çoklu Karşılaştırma testi Maya

Az hissedenler/Orta Hissedenler p>0.05

Az hissedenler / Çok Hissedenler p<0.05

Orta hissedenler/ Çok Hissedenler p>0.05
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Tükürük  akış  hızı  değerinin  az  hissedenler  grubunda  (1,27±0,39)  orta 

hissedenler  grubuna  (1,11±0,22)  oranla  anlamlı  derecede  yüksek  olduğu  gözlendi 

(p<0.05). Diğer gruplar arasında anlamlılık bulunmadı (p>0.05, p>0.05) (Tablo 4.38). 

Tükürük  tamponlama  kapasitesi  ölçümünde  az  hissedenler  grubunda  TTK 

değerinin   (5,5±0,77),  orta   hissedenler  grubunda  5,42±0,71  ve  çok  hissedenler 

grubunda  5,71±0,68  olduğu  bulundu.  Bu  değerler  arasında  anlamlılık  görülmedi 

(p>0.05) (Tablo 4.38).

Tablo 4-54: PROP risk grupları ile TAH ve TTK arasındaki ilişki (x±sd, ml/dk, pH)

PROP testine göre 
risk grupları

Az 
hissedenler

Orta 
Hissedenler

Çok 
hissedenler F p

TAH 1,27±0,39 1,11±0,22 1,22±0,26 3,79 0,025
TTK 5,5±0,77 5,42±0,71 5,71±0,68 1,53 0,222

Tukey’s  Çoklu  Karşılaştırma 

testi
TAH

Az hissedenler/Orta Hissedenler p<0.05 

Az hissedenler / Çok Hissedenler p>0.05

Orta hissedenler/ Çok Hissedenler p>0.05

4.7.6. PROP risk grupları ile ara öğün sıklığı arasındaki ilişki
Besin  alım  sıklığı  ile  PROP  duyarlılık  derecesi  karşılaştırıldığında,  az 

hissedenler  grubunda  çoğunluğun  (%69)  ana  öğünler  dahil  günde  en  fazla  5  öğün 

tükettiği  gözlendi.  Orta  hissedenler  grubunda  %38.5’i  en  fazla  3  öğün  tüketirken, 

%55.4’ü  en  fazla  5  öğün  tüketmekte  idi.  Çok  hissedenler  grubunda  da  grubun 

çoğunluğu (%57.7)  en  fazla  5  öğün tüketirken gruplar  arasında  anlamlı  bir  farklılık 

bulunmadı (p>0.05 )(Tablo 4.39).

Tablo 4-55: PROP risk grupları ile besin sıklığı arasındaki ilişki

PROP testine göre
risk grupları

Az 
Hissedenler
n          %

Orta 
Hissedenler
n          %

Çok 
Hissedenler
n          %

besin 

sıklığı

En fazla 3 öğün 8 27.6 25 38.5 8 30.8
En fazla 5 öğün 20 69 36 55.4 15 57.7
En fazla 7 öğün 1 3.4 4 6.2 3 11.5

χ²:2.84

p=0.584
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4.8. PROP risk grupları ile Kariogram risk grupları arasındaki ilişki
PROP’u az hisseden çocukların %79.3’ünün yüksek çürük riskine sahip olduğu 

görüldü. PROP’u orta derecede hisseden çocuklarda %21.5’inin düşük çürük riskinde, 

%29.2’sinin orta çürük riskinde ve %49.2’sinin yüksek çürük riskinde olduğu gözlendi. 

PROP’u çok hisseden çocukların %43.3’ü yüksek çürük riskinde iken, %38.5’i düşük 

çürük riskine sahip idi. Bu bulgulara göre, PROP duyarlılığı arttıkça çürük riskinin de 

ileri derece anlamlı bir şekilde azaldığı görüldü (p<0.01)(Tablo 4.40). 

Tablo 4-56: PROP testine göre ve Kariograma göre risk grupları arasındaki ilişki

PROP’a  göre  risk 

grupları
 

Az 

Hissedenler

n          %

Orta 

Hissedenler

n          %

Çok 

Hissedenler

n          %
Kariograma göre risk 

grupları

Düşük Risk 2 6.9 14 21.5 10 38.5
Orta Risk 4 13.8 19 29.2 5 19.2 χ²:12.8
Yüksek Risk 23 79.3 32 49.2 11 42.3 p=0.012

4.9. PROP duyarlılığı ve diğer değişkenlerin ilişkilerinin değerlendirilmesi 
PROP duyarlılığı ve diğer değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerini değerlendirmede 

adımsal  regresyon  analizi  kullanıldı  (Tablo  4.41).  PROP  solüsyonu  ile  belirlenen 

duyarlılık ile yaş, DMFT, DMFS, df, dfs, tükürükte MS, LB ve maya değerleri, G&V 

Plak  indeksi  değerleri  ve  PHBİ  değerleri  arasındaki  adımsal  regresyon  analizi 

sonucunda dfs ve DMFT değişkenlerinin en anlamlı ilişkili faktörler olduğu bulundu. 

Tablo 4-57: PROP duyarlılığı ile ilişkili faktörler

PROP solüsyon

Yaş
r 0.123
p 0.179

DMFT
r -0.284
p 0.002

DMFS
r -0.259
p 0.004

df
r -0.18
p 0.05

dfs
r -0.255
p 0.005

Tükürükte MS değeri
r -0.22
p 0.016
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Tükürükte LB değeri
r -0.168
p 0.067

Tükürükte maya değeri
r -0.208
p 0.022

G&V Plak indeksi
r -0.165
p 0.073

Tükürük akış hızı
r -0.078
p 0.395

Tükürük tamponlama kap
r 0.095
p 0.303

PBHİ
r -0.226
p 0.013

Tablo 4-58: PROP duyarlılığı ile en anlamlı ilişkili olan faktörler

R 2 Düzeltilmiş R2 F p

dfs 0.081 0.073 10.342 0.002
DMFT 0.134 0.119 7.173 0.008

Standart olmayan 
katsayılar

Standart 
katsayılar

t p

  B St. Hata Beta
 Sabit 2,25 0,09 25,71 0,0001
 dfs -0,08 0,03 -0,26 -3,05 0,0001
 DMFT -0,03 0,01 -0,23 -2,68 0,01

 

4.10. dfs’ye göre Kariogram ve PROP testlerinin duyarlılık ve özgüllüğü
Buna  dayanarak  dfs  ile  Kariogram  ve  PROP sonuçlarının  duyarlılık  ve  özgüllüğü 

hesaplandı. Kariogram’ın duyarlılığı 0.85, özgüllük katsayısı ise 0.32 bulundu. PROP 

duyarlılığı ise kariogramdan daha düşük (0.70), özgüllük katsayısı ise yakın değerlerde 

(0.33)  bulundu.  Her  ikisinin de göreceli  risklerinin  (RR,  rölatif  risk)  2’nin  üzerinde 

olduğu  gözlendi.  Pozitif  en  çok  olabilirlik  oranlarının  da  (Likehood  ratio,  LR  +) 

kariogramda 1.82, PROP’ta 1.25 olduğu saptandı (Tablo 4.43). 

Tablo 4-59: dfs’ye göre kariogram ve PROP testlerinin duyarlılığı
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D Duyarlılık Özgüllük PKD NKD Doğruluk LR(+)* LR(-)

dfs/Kariogram 0.85 0.32 0.17 0.93 0.71 1.82 0.48

dfs/PROP 0.70 0.33 0.24 0.89 0.69 1.25 0.69

*LR +: Duyarlılık/1-özgüllük
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5. TARTIŞMA

Diş  çürükleri,  özellikle  ülkemizin  de  içinde  bulunduğu  gelişmekte  olan 

toplumlarda,  ağız-diş  sağlığını  tehdit  eden  en  önemli  hastalıkdan  biri  olarak  kabul 

edilmektedir.  Koruyucu  diş  hekimliği  uygulamalarının  yetersiz  olduğu  ülkemizde 

koruyucu  programların  içeriğini  saptayabilmek  amacıyla  bireysel  risk  faktörlerini 

belirlemek  büyük  önem  taşımaktadır  (65,84,127,128,169).  Bu  amaçla;  çürük 

etyolojisinde rol oynayan konak faktör, bakteri plağı, mikorganizmalar, SED, beslenme 

alışkanlıkları  ve  genetik  gibi  birçok  etkeni  bir  arada  değerlendirmek  gerekmektedir 

(8,15,92,99,153).  Son  yıllarda  beslenme  ile  çürük  arasındaki  ilişkiyi  inceleyen 

çalışmalarda,  özellikle  çocuklarda  besinlerin  tadını  algılama  düzeylerinin  beslenme 

alışkanlıklarını etkilediği yönünde görüşler bulunmaktadır (11,26,112,135,169). 

Tad  alma  ve  diyet  seçimi-beslenme  arasındaki  ilişki  bir  çok  araştırmacı 

tarafından incelenmektedir. Çalışmalar tad alma duyularındaki fizyolojik farklılıkların 

genetik  geçişli  olduğunu  göstermiştir.  Acı  tada  karşı  duyarlılığı  belirleyen  protein 

reseptörlerinin TAS2R gen ailesi tarafından kontrol edildiği bildirilmektedir (61,112). 

Bireylerin  bu  genetik  farklılıklarına  göre  tadı  acı  olarak  bilinen  PTC  ve  PROP 

bileşiklerini algılamalarında çeşitlilik gözlenmiştir; buna göre bireyler çok hissedenler 

(supertaster),  orta  hissedenler  (medium  taster)  ve  az  hissedenler/hissetmeyenler 

(nontaster)  olmak  üzere  üç  gruba  ayrılabilmektedir.  Bu  konu  ile  ilgili  yapılan 

çalışmalarda kokusuz ve daha az toksik olması nedeni ile PROP tercih edilmektedir 

(22,58,60,106,108,135,163,188).  Son  yıllarda  genel  tıp  biliminde  şişmanlık,  kanser, 

alkolizm,  kardiyovasküler  rahatsızlıklar  ile  PROP  arasındaki  ilişki  araştırmacıların 

ilgisini  çekmiştir  (23,56,57,61,62,72,94)  .  Diş  hekimliği  alanında  PROP’a  karşı 

duyarlılık derecesi ile çürük geliştirme riski arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışmalar 

gözlenmektedir.  Bu  çalışmalarda;  araştırmacılar  PROP’un  tadını  çok  hisseden 

çocukların  şekerli  gıdalar  gibi  bazı  besinleri  red  ettikleri  ve  daha  az  tükettiklerini, 

böylelikle çürük geliştirme riskini de etkilediklerini savunmaktadırlar (11,26,112,135). 

Bireysel çürük riskini belirlemeye yönelik çalışmalarda, çürük gelişiminde rol 

oynayan etkenleri incelemek amacı ile SED ve ağız hijyenine yönelik bilgilerin elde 

edilmesi yanında çeşitli  klinik, mikrobiyolojik ve biyokimyasal testler yapılmaktadır. 

SED genellikle bireylerin maddi durumu ile ölçülmektedir (127,134,144,189). Ersin ve 
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ark (67), Eronat ve ark (66), Pekiner ve ark (125), Ayrancı (16); çocuklarda çürük riski 

ile SED arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarında, ailelerin gelir düzeyleri ile birlikte 

anne  ve  babanın  eğitim  düzeylerinin  de  etkili  olabileceğini  savunmaktadırlar.  Bu 

çalışmada da SED belirlemek için aylık gelir düzeyi  ile anne ve babanın eğitim 

durumu anket yöntemi ile incelendi. 

Çürük  etyolojisinde  sosyal  etkenlerin  rolünü  incelerken;  bireylerin  davranış 

özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Davranışın rolü, dişhekimliğinde 

iki  açıdan  önem  taşımaktadır;  bunlar  ağız  hijyeni  ve  beslenme  alışkanlıklarıdır 

(27,127,143,174,175,188).  Vanobbergen ve ark,  Ersin ve ark,  Sogi  ve Bhaskar;  ağız 

hijyenine yönelik bilgi düzeyinin ve alışkanlıkların SED ile beraber değerlendirilmesi 

gerektiğini  vurgulamaktadırlar  (67,156,175).  Schou  ve  ark.  yaşları  13-15  arasında 

değişen  493511  genç  erişkin  üzerinde  yaptıkları  bir  anket  çalışması  sonucunda  diş 

fırçalama alışkanlıklarının, sigara alışkanlıkları, alkol tüketimi, kahvaltı alışkanlıkları, 

tatlı tüketimi, meyve tüketimi ve yemek yerken video seyretme ile aralarında yakın bir 

ilişki olduğunu bildirmektedirler (143). 

Bu çalışmada da; davranışın rolü, ağız hiyeni uygulamaları ve çocukların 

bilgi düzeyi anket soruları ile incelendi. Ağız hijyeni uygulamalarını öğrenmek için 

çocukların düzenli diş fırçalayıp fırçalamadıkları, diş fırçalama sıklıkları, düzenli 

diş  fırçalamaya  hangi  dönemde  başladıkları  (okul  öncesi  veya  okul  sonrası 

dönemde),  ailelerin  fırçalama  sırasında  yardım  edip  etmedikleri,  kullandıkları 

macun miktarı sorgulandı. Televizyon karşısında veya yatmadan önce abur cubur 

atıştırma alışkanlıkları soruldu. 

Epidemiyolojik çalışmalarda dişler DSÖ kriterlerine göre muayene edilmekte ve 

DMFT, DMFS, df, dfs indeksi hesaplanmaktadır (17,55,42,45,40,130).  Bu çalışmada 

da klinik muayene D.S.Ö (180) kriterlerine göre yapıldı ve DMFT,  DMFS, df, dfs 

indeksi hesaplandı. Saha çalışmalarında radyografi alma imkanı bulunmadığından 

ve  literatürdeki  çalışmalarla  yöntem  uygunluğu  sağlamak  amacı 

(8,40,42,45,50,51,65,78) ile arayüz çürüklerinin teşhisinde radyografi alınmadı. 

Çocuklarda ağız hijyenini değerlendirmek için en sık kullanılan plak indeksleri 

Silness ve Löe Plak İndeksi,  Quickley-Hein Bakteri Plağı İndeksi ve Basitleştirilmiş 

Green and Vermillion Oral Hijyen İndeksi’dir. Bu indekslerin düşük değerlerde olması 

ile çürük sıklığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu bildirilmektedir (7,134,150,167,179). 
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Bu çalışmada ağız hijyenini belirlemek amacıyla G&V Basitleştirilmiş Oral 

Hijyen  İndeksi  kullanıldı.  Bu  indeksin  diğer  indekslere  göre  avantajı  muayene 

edilecek  diş  ağızda  bulunmadığı  durumlarda  yanındaki  diş  yüzeyinin 

değerlendirilebilmesidir.  Aynı  zamanda kullanılan  ölçütler objektif  olduğundan, 

basit  ve  hızlı  değerlendirilebildiğinden çocuklarda bu indeksin  kullanımı  tercih 

edildi. 

Bakteri plağını belirlemek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır: klinik optik test 

yöntemi, bakteriyolojik kontrol yöntemi, plak boyama yöntemi. Bu yöntemlerde bakteri 

plağı, bazik fuksin veya eritrosin gibi bakteri plağı boyayıcıları ile boyanabilmektedir 

(14,15,167). Bu çalışmada, hızlı ve hasta üzerinde çok etkili bir yöntem olduğu için 

plak  boyama  yöntemi  tercih  edildi.  Eritrosin  iyot  içerdiği  için  ve  iyot  alerjisi 

gelişebileceği için bu çalışmada kullanılması tercih edilmedi. 

Çürük aktivitesinde  bireysel  risk  etkenleri  arasında  plak  ile  ilgili  önemli  bir 

bulgu da bireyin plak birikim hızı indeksidir. Plak birikim hızı indeksi biyolojik etkenler 

için  bir  risk  göstergesi  olduğundan  bireysel  risk  etkenlerinin  değerlendirilmesinde 

yardımcı  olmaktadır  (6,14,15,41).  Bu  amaçla  bu  çalışmada  da  Axelsson’un  (14) 

geliştirdiği plak birikim hızı indeksi kullanıldı. 

Çürüğe duyarlı bireyleri saptamak amacıyla çürük yapıcı floranın belirlenmesi 

önemlidir.  Modern  dişhekimliğinde elde  edilmesi  kolay olduğu için ve çürük yapıcı 

flora  hakkında  güvenilir  bilgi  verdiği  için  tükürükle  ilgili  tanı  yöntemleri  sıklıkla 

kullanılmaktadır.  Tükürükteki  bakterilerin  kaynağının  dil,  damak  ve  dişler  gibi  ağız 

içindeki çeşitli yüzeyler olduğu bilinmektedir (1,15,25,99).

Çürük aktivitesinin belirlenmesinde tükürükte MS ( S. mutans ve S. sobrinus ), 

LB ve maya (C.albicans) düzeyi ile birlikte, tükürük akış hızı ve tükürük tamponlama 

kapasitesi  de  değerlendirilmektedir  (15,25,92,99,148).  Tükürük  örneğinin  alınması 

uyarımlı  yöntem,  uyarımsız  yöntem,  spatül  yöntemi  veya  çalkalama  yöntemi  ile 

olabilmektedir  (15,99).  Bu  çalışmada  en  çok  tercih  edilen  (17,121,122,130)  ve 

uygulaması kolay olan uyarımlı tükürük örneği alındı . 

Elde  edilen  tükürük  örneklerinden  akış  hızı,  tamponlama  kapasitesi 

hesaplandı  ve  mikrobiyolojik  ölçümler yapıldı. Araştırmalarda  uyarımlı/uyarımsız 

tükürük  akış  hızı  ölçümünde,  belli  zamanda  biriken  tükürük  miktarı  dakikada  ml 

cinsinden hesaplanmaktadır. Tükürük tamponlama kapasitesi ölçümünde standart klasik 
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yöntem  olan  Ericsson  yöntemi  veya  Dentobuff  strip  yöntemi  kullanılabilir 

(15,17,92,99,130,148,165) . 

Bu çalışmada Torres ve ark (165), Azevedo ve ark (17), Ölmez ve ark (121), 

Özalp ve ark (122) yöntemlerine benzer şekilde akış hızı ölçümünde kapta biriken 

tükürük  bir  pipet  yardımı  ile  toplandı  ve  ml/dak  cinsinden  hesaplandı. 

Tamponlama kapasitesi Ericsson yöntemine göre ölçüldü, pH değeri skalaya göre 

kaydedildi. 

Tükürükte MS değerini belirlemek “dip-slide testler” ile olabilirken geleneksel 

yöntemlerle laboratuar koşullarında da yapılabilmektedir. Piyasada “dip-slide” testleri 

Dentocult  SM,  Caritest  SM,  Caries  screen  gibi  isimlerde  mevcut  iken,  laboratuar 

şartlarında  MS’ları  tükürükten  ayırmak  için  geleneksel  yöntemlerde  mitis  salivarius 

basitrasin agar (MSB) besiyeri kullanılmaktadır (15,92,99,121,148).  Bu çalışmada da 

önceki çalışmalarla uyumlu hazırlanan MSB agar besiyeri kullanıldı.  

Tükürükte LB değerini belirlemek için “Dentocult LB, Caritest LB” gibi dip-

slide  testleri  kullanılabilirken,  laboratuar  şartlarında  geleneksel  yöntemle  de 

çalışılabilmektedir.  LB’leri  tükürükten  ayırmak  için  Ragosa  agarı  besiyeri 

kullanılmaktadır  (15,92,99,121,148).  Bu  çalışmada  da  LB  değeri  laboratuar 

koşullarında geleneksel yöntemle Ragosa agar kullanılarak değerlendirildi.

Tükürükte maya değerini belirlemek için Dentocult CA, Oricult-N gibi dip-slide 

testleri  kullanılabilirken,  laboratuar  şartlarında  geleneksel  yöntemle  de 

çalışılabilmektedir. Ağızdan alınan maya örneklerinin büyük bir çoğunluğunu Candida 

albicans türü oluşturmaktadır. Çalışmalarda Candida albicans izole etmek için 100µg/ml 

kloramfenikol ile birlikte Saboraund dektroz agarı kullanılmaktadır (15,92,99,129,148). 

Bu çalışmada da maya için Saboraund besiyeri kullanıldı. 

Bireylerin beslenme ve diyet alışkanlıklarını belirlemek amacıyla çeşitli diyet 

kayıt formlarından yararlanılmaktadır. Mülakat yöntemi veya anket yöntemi ile son 24 

saatte,  48  saatte,  3-7  günde  veya  daha  uzun  sürelerde  bireylerin  beslenmesi 

sorulmaktadır  (5,15,49,66,120,139,183).  Bu  çalışmada  beslenme  ile  ilgili 

araştırmalarda  en  sık  ve  en  eski  kullanılan  yöntem  olan  diyet  kayıt  formu 

kullanıldı.  Çocukların  hem okul  sırasında  hem de  tatil  günlerinde ara öğünler 

dahil  yedikleri  besinleri değerlendirmek amacıyla biri  hafta içi,  biri  hafta sonu 

olmak şartıyla 2 günlük kayıt istendi. 
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Çürük  oluşumunda  etkili  olduğu  bilinen  faktörler  tek  başına  bireyin  çürük 

aktivitesini belirlemek için yetersiz kalmaktadırlar. Son yıllarda tüm bu faktörleri bir 

arada değerlendirip bireyin çürük riski hakkında bir öngörü oluşturup basit bir şekilde 

ortaya koyan kariogram adlı bir program kullanılmaktadır (33,34,80,81). Bu çalışmada 

da klinik, mikrobiyolojik ve biyokimyasal testlerden elde edilen veriler kariogram 

programı ile değerlendirilerek bireysel çürük risk grupları belirlendi. 

Çalışmanın  asıl  amacı  bireylerin  acı  tada  karşı  duyarlılıklarının  çürük 

riskini  etkileyip  etkilemediğini  incelemek  idi.  Bu  çalışmada,  acı  tada  karşı 

duyarlılığı  belirlemek için  tat  duyusu  ile  ilgili  çalışmalarda  en çok  kullanıldığı 

bildirilen bileşik 6-n-propiltiyourasil kullanıldı. 

PTC ve  PROP’a  karşı  duyarlılığı  ölçmek için  çeşitli  psikofiziksel  yöntemler 

kullanılmaktadır (22,163). Bir duyusal özelliğin algılanması insan vücuduna yapılan bir 

uyarı sonucunda oluşmaktadır. Yanıt tipinin en erken oluşan başlangıç dozu “eşik değer” 

olarak  tanımlanmaktadır.  Eşik  değer  bir  solüsyonun  sudan  ayrılabilecek  en  düşük 

dozudur (5,163). Eşik değerler ile başlanan ve sırayla konsantrasyonun arttığı basamaklı 

yöntemler,  uzun zaman alması ve bireyin çok fazla örnek tatmasını gerektirdiğinden 

uygulaması  güç  olan  yöntemlerdir.  Aynı  zamanda  bu  yöntemlerde  üst  sınır 

değerlendirilmediği  için  orta/çok  hissedenler  gruplarını  ayırmanın  güç  olduğu 

bildirilmektedir (22,160,188). 

Son yıllarda PROP çalışmalarında 3 farklı konsantrasyonda (0.032, 0.32 ve 3.2 

mmol/l) PROP solüsyonu kullanılmaktadır (102,160,188). Tepper ve ark, PROP’a karşı 

duyarlılığı belirlemek için kullanılan yöntemleri geliştirmek amacıyla solüsyon ve kağıt 

disk yöntemlerinin güvenilirliklerini incelemişlerdir. Üç farklı  konsantrasyonda (0.032, 

0.32,  3.2  mmol/l)  PROP  solüsyonu  ile  tek  konsantrasyonda  (0,32mmol/l)  PROP 

solüsyonu  ile  belirlenen  grupların  birbirleri  ile  uyumlu  olduğunu  belirtmektedirler 

(160). 

Solüsyon  yöntemine  alternatif  olarak  PROP  içeren  filtre  kağıt  diskler  de 

kullanılabilmektedir (72,106,135,160,188). Zhao ve ark PROP duyarlılığını belirlemek 

için  3  farklı  konsantrasyonda  (0.032,  0.32,  3.2  mmol/l)  PROP solüsyonu  ve  PROP 

emdirilmiş filtre kağıt yöntemlerini karşılaştırmışlardır. Araştırmacılar, her iki yöntemin 

de  birbirleriyle  uyumlu  olduğunu  ve  güvenle  kullanılabileceğini  savunmaktadırlar 

(188). 
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Bu çalışmada deneklere iki farklı yöntem (solüsyon ve kağıt disk yöntemi) 

uygulanarak PROP duyarlılığı belirlendi. Solüsyon yönteminde Tepper ve ark’nın 

(160) tek dozda belirttiği konsantrasyonda hazırlanan PROP ve NaCl (0,32mmol/l, 

0.1  mol/l)  solüsyonları  uygulandı.  Kağıt  disk  yönteminde  kağıt  disklerin 

hazırlanması Zhao ve ark’nın (188) çalışmasına uygun şekilde hazırlandı. 

Bu çalışmada tek doz yönteminin seçilmesinin  avantajları  uygulamasının 

basit,  hızlı  olması  ve  tatma  işleminin  az  olmasıdır. Bu  nedenlerden  dolayı 

epidemiyolojik  çalışmalarda  ve  SBÖ  ölçeğini  yorumlayabilecek  kapasitedeki 

çocuklarda  uygulanmasının  yararlı  olabileceği  düşünülmektedir. Bu  çalışmada 

yapılan  testlere  doğru  ve  güvenilir  cevaplar  vermeleri  için  yaş  grubu  7-12 

aralığında belirlendi. Aynı yaş grubunda araştırma yapan Lin ve ark (106), Rupesh ve 

ark  (135)  kullanılan  kağıt  disk  yönteminin  güvenilir  sonuçlar  verdiğini 

belirtmektedirler.  Bu çalışmada da solüsyon ve kağıt disk yöntemlerine çocukların 

verdikleri cevapların birbirleri ile tutarlı ve (Қw:0.70, p<0.0001) ve yüksek sınıf içi 

korelasyon katsayısı ile güvenilir oldukları görüldü. 

Bartoshuk PROP’un farklı yöntemlerle (solüsyon ve kağıt disk yöntemi gibi)  ve 

uyaranlarla  (NaCl  gibi)  karşılaştırıldığı  çalışmalarda  PROP’un  ikinci  uyaran  olarak 

tattırılmasını veya farklı günlerde test edilmesini önermektedir (22). Bu çalışmada da 

deneyin birinci günü kağıt disk yöntemi, ertesi gün de solüsyon yöntemi uygulandı. 

Deneklere önce NaCl örnekleri, daha sonra PROP örnekleri tattırıldı. 

Duyusal değerlendirmelerde, bireylerin algıladıkları tatları  derecelendirmek için 

çeşitli  ölçekler  geliştirilmiştir.  Bireylerin  kendi  içinde  algıladıkları  tad  duyusunu 

sınıflandırmanın  bireyler  arasındaki  farklılıkları  sınıflamaktan  daha  kolay  olduğu 

belirtilmektedir.  İlk  geliştirilen ölçekler  kategorik  ölçekler  ve büyüklük  ölçekleridir 

(18,22).  Besin  tercihlerini  incelemeye  yönelik  çalışmalarda  başlangıçta  9  dereceli 

Natick  ölçeği  kullanılmaktadır  (18,20,109). Daha  sonraları  Green  ve  ark.  büyüklük 

ölçekleri  üzerine  tanımlayıcı  sıfatların  eklendiği  ve  daha  kolay  uygulanabildiği 

“sınıflandırılmış büyüklük ölçeğini” (labeled magnitude scale) geliştirmişlerdir (76,77). 

Özellikle  tat  duyusu  ile  ilgili  çalışmaların  birçoğunda  araştırmacılar  Green’in 

sınıflandırılmış  büyüklük  ölçeğini  kullanarak  bireyleri  algılama  düzeylerine  göre 

gruplara ayırmaktadırlar (18,19,49,160,162,188). 
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Küçük  çocuklarda  PROP  duyarlılığını  belirlemek  için  yapılan  çalışmalarda 

sayısal  ölçeklerin  kullanımı  zor  olduğu  için  araştırmacılar  değişik  yöntemler 

geliştirmiştir  (94,95,169).  Turnbull  ve  Smith  5  yaşın  altındaki  çocuklarda  PROP 

duyarlılığını belirlemek için farklı konsantrasyonda PROP ve distile su solüsyonlarını 

en düşük dozdan başlayarak sırayla tattırmış ve aldıkları tadın şiddetini anlatmalarını 

istemişlerdir. Bu amaçla; üç farklı seviyede potalar asmışlar ve çocuklardan deneyden 

sonra  tenis  toplarını  potalara  atmalarını  söylemişlerdir.  Çocuklar,  her  bir  solüsyonu 

tattıktan sonra en alttaki potaya atıyorlarsa hafif bir tat hissettiklerini, en yüksektekine 

atıyorlarsa  kuvvetli  bir  tat  hissettiklerini  kabul  etmişlerdir.  Çalışmalarının  ikinci 

aşamasında çocuklara çiğ ıspanak, çiğ brokoli, pişmiş brokoli, muz, 0.3mol glukozla 

tatlandırılmış limonata,  süt  ve kaşar peyniri  tattrmışlar  ve beğenip beğenmediklerine 

göre  üç  farklı  yüz  ifadesinin  bulunduğu  bir  ölçekte  işaretlemelerini  istemişlerdir. 

Araştırmacılar  doğru  yöntemler  kullanıldığında  5  yaşın  altındaki  çocuklarla  tat 

duyusunu belirlemeye yönelik çalışmaların yapılabileceğini savunmaktadırlar (169).

Keller  ve  ark;  yaşları  4-5  arasında  değişen  çocukların  PROP  duyarlılığını 

belirlemeye yönelik iki farklı çalışmalarında, çocuklarla önce 15 dakikalık bir “yemek 

oyunu” oynamışlar; çocuklardan acı, tatlı, yağlı yiyeceklerin tadına baktıktan sonra 5 

ölçekli yüz skalasına beğenilerini işaretlemeleri istemişlerdir. PROP tadını belirlemek 

için 10mL 0,56mM PROP solüsyonunu tattırmış ve tadını algılayıp algılamadıklarını 

sormuşlardır. “Hayır” cevabı veren ve tadını suya benzeten çocukları PROP’a duyarsız 

(non-taster) kabul ederlerken, “evet, tadı var” diyen çocukları PROP’a duyarlı (taster) 

kabul etmişlerdir (94,95).

Daha büyük yaş grubundaki çocuklar ile PROP duyarlılığını belirlemeye yönelik 

çalışmalarda  ise  Green  ve  ark’nın  sınıflandırılmış  büyüklük  ölçeğinin  kullanıldığı 

görülmektedir  (106,135).  Lin  ve  ark,  6-12  yaş  grubundaki  çocukların  PROP 

duyarlılığını  belirlemek için Green’in SBÖ (77) kullanmışlar  ve bu ölçeğe göre çok 

hissedenler, orta hissedenler ve az hissedenler diye 3 gruba ayırmışlardır (106). Rupesh 

ve  ark  aynı  yaş  grubunda  çocukların  PROP  duyarlılığını  değerlendirdikleri 

çalışmalarında Green’in SBÖ (77) yöntemini kullandıklarını bildirmişlerdir (135). 

Bu  çalışmada  da,  okulçağı  çocuklarının  PROP  duyarlılığı 

değerlendirilirken çocukların yaş ve bilgi düzeylerinin tadını algıladıkları bileşiğin 

şiddetini derecelendirebilecek kapasite olduğu düşünüldüğü için Lin ve ark (106), 
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Rupesh ve ark (135) çalışmalarında kullanılan Green’in sınıflandırılmış büyüklük 

ölçeği  (77) kullanıldı. 

Lin ve ark (106), çalışmalarında büyük çoğunluğunu orta hissedenlerin (%58) 

oluşturduğunu,  bunu  çok  hissedenlerin  (%31),  sonra  az  hissedenlerin  (%11)  takip 

ettiğini  belirtmektedirler.  Rupesh  ve  ark (135),  araştırmalarında  grubun %19’unu az 

hissedenlerin,  %49’unu  orta  hissedenlerin  ve  %32’sinin  çok  hissedenlerin 

oluşturduğunu bildirmektedirler. 

Bu çalışmada da Lin ve ark (106), Rupesh ve ark (135). bulgularına benzer 

şekilde  grubun  büyük  çoğunluğunu  (%54)  orta  hissedenler,  %24’ünü  az 

hissedenler, %22’sini çok hissedenler oluşturmaktaydı. 

Tad duyusunu belirlemeye yönelik çalışmalarda genellikle kızların erkeklerden 

daha  fazla  hissettikleri  belirtilmektedir.  Araştırmacılar  bu  durumu,  kızlarda  tat 

papillalarının  sayısının  erkeklerden  daha  fazla  olmasına  dayandırmaktadırlar 

(18,20,22,60). Lin ve ark, az ve orta hissedenler grubunda erkeklerin sayıca daha fazla 

olduğunu, çok hissedenler grubunda ise kızların sayısının erkeklerin iki katı olduğunu 

bildirmişlerdir (106). Rupesh ve ark’nın çalışmasında da erkekler az hissedenler ve orta 

hissedenler  grubunda sayıca  kızlardan  daha  fazla  olmasına  rağmen,  çok hissedenler 

grubunda kızların grubun büyük çoğunluğunu oluşturduğunu bildirmektedirler (135). 

Bu  çalışmada  da  önceki  çalışmalarla  uyumlu  olarak  çok  hissedenler 

grubunda kızların sayısının erkeklerin iki katı olduğu görüldü. 

SED ve  oral  hijyen  davranışlarının,  plak  miktarının  ve  plak  birikim hızının, 

geçmiş çürük hikayesinin, tükürükteki MS, LB ve maya değerlerinin, beslenme ve diyet 

alışkanlıklarının  bireysel  çürük  riski  üzerindeki  etkisi  birçok  araştırmacı  tarafından 

kabul edilmektedir (27,127,134,143,175,188). SED ve oral hijyen davranışları arasında 

ailelerin  gelir  düzeyi,  ebeveynlerin  eğitim  durumları,  düzenli  diş  fırçalama 

alışkanlıkları, diş fırçalama sıklıkları,  düzenli  diş  fırçalamaya okul öncesi  veya okul 

sonrası  dönemde  başlamaları,  ailelerin  fırçalama  sırasında  yardım  edip  etmedikleri, 

kullandıkları  macun  miktarı  incelenmektedir  (27,17,42,45,126,127,156,174).  Bu 

çalışmada  tüm  bu  etkenlerle  birlikte  bireylerin  tat  duyularındaki  genetik 

farklıkların çürük riski üzerinde etkisi de değerlendirildi. Bunun için, tüm içsel ve 

dışsal risk etkenleri ile kariogram tarafından belirlenen düşük, orta ve yüksek risk 
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grupları  ve  PROP tadını  az,  orta  ve  çok  hisseden  gruplar  arasında  ilişkiler 

incelendi. 

6-12 yaşları arasındaki karışık dişlenme dönemindeki çocuklarda SED ile çürük 

riskinin  incelendiği  birçok  çalışmada;  düşük  gelir  düzeyine  sahip  ailelerinin 

çocuklarının yüksek gelir düzeyine sahip ailelerinin çocuklarına göre daha yüksek risk 

grubunda olduğu bildirilmektedir (127,134,156,175). 

Sogi ve Bhaskar Hindistan’da yaşları 13-14 arasında değişen 2007 çocuğu SED 

na  göre  5  gruba  ayırmışlar  ve  çürük  deneyimi  ve  ağız  hijyeni  arasındaki  ilişkiyi 

incelemişlerdir.   Elde  edilen  bulgulara  göre,  ailelerin  ekonomik  durumun  diş 

çürüklerinin  gelişmesinde  etkili  olduğu,  yüksek  SED  sahip  olan  çocuklarda  çürük 

görülme sıklığının azaldığını bildirmektedirler (156). 

Van Nieuwenhuysen, Bekçika’da farklı  SED’a sahip 12 yaşındaki  çocuklarda 

çürük  prevalansını  inceledikleri  çalışmalarında,  SED’u  yüksek  olan  ailelerin 

çocuklarında diş çürüklerinin daha az gözlendiği bildirilmektedir (172). 

Zhu ve ark, farklı SED’e sahip 12 yaşındaki yaklaşık 4400 Çin’li çocuğun ağız-

hijyen  alışkanlıklarını  değerlendirdikleri  çalışmalarında,  kentsel  bölgelerde  yaşayan 

çocukların ağız hijyen uygulamalarının kırsal  bölgelerdekilerden daha iyi  olduklarını 

belirtmektedirler (189). 

Ülkemizde  SED  ile  çürük  sıklığı  arasındaki  ilişkiyi  araştıran  az  sayıdaki 

araştırmalardan, Kırzıoğlu ve ark, Erzurum ilinde 7-12 yaş arası 1600 çocukta yaptıkları 

çalışmalarında,  yüksek  SED  sahip  çocuklarda  çürük  gelişme  olasılığının  daha  az 

görüldüğünü bildirmişlerdir (96). 

Aktören  ve  Gençay,  7-13  yaşları  arasındaki  çocuklarda  yaptıkları 

araştırmalarında,  sosyo-ekonomik  düzeyi  yüksek  ve  düşük  gruplar  arasında  anlamlı 

farklılıklar  bulunmasa  da,  SED  yüksek  çocukların  DMFT,  DMFS,  çürük  prevalans 

hızlarının sosyoekonomik düzeyi düşük çocuklara göre daha az olduğunu bildirmişlerdir 

(4). 

Ayrancı, Eskişehir’de bir grup ilkokul öğrencisindeki diş çürüğü ile anne-baba 

mesleğini, ailenin gelir durumunu inceledikleri çalışmalarında ebeveynlerin eğitimleri 

yükseldikçe çocuklarındaki çürük sayısının da azaldığını belirtmişlerdir. Ailelerin gelir 

durumuna göre çürük görülme sıklığında anlamlı farklılıklar gözlenmiş,  asgari ücret ya 
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da  biraz  üstünde  maaş  alanlardaki  çürük  varlığı  daha  fazla  iken,  gelir  durumu  iyi 

olanlarda oldukça az olduğu bildirilmiştir (16). 

Bu çalışmada ailelerin aylık  gelir düzeyi  arttıkça çürük gelişme  riskinin 

azaldığı,  gelir  düzeyi  azaldıkça  riskin  anlamlı  derecede  arttığı  gözlendi.  Bu 

sonuçlar Aktören ve Gençay (4), Kırzıoğlu ve ark (96), Ayrancı’nın (16)çalışması 

ile uyumlu olup, asgari ücret ya da biraz üstünde kazanan ailelerin çocuklarının 

büyük bir çoğunluğu (%86) yüksek risk grubunda bulundu. 

Ersin ve ark. İzmir’de SED düşük bir okulda okuyan 6-17 yaş arası 692 çocuğun 

çürük  prevalansı  ve  dağılımını  inceledikleri  çalışmalarında  çocukların  %73’ünün 

dişlerini hiç fırçalamadığı veya düzensiz fırçaladığı bulunmuştur (67). 

Bu  çalışmada  da  çocukların  %70’inin  dişlerini  düzensiz  fırçaladıkları 

bulundu  Bu  bulgular  Sepet  ve  ark’nın  (149)  İstanbul’da  8-15  yaş  grubu 

çocuklarda  yaptıkları  çalışmalarında  bulduğu  %82,  Aktören  ve  Gençay’ın  (4) 

sosyo-ekonomik düzeyi  düşük çocuklarda bildirdiği  %75,  Ersin ve ark’nın (67) 

bildirdiği %73 değerleri ile uyumludur. 

Gülhan  ve  ark.  ailelerin  eğitim  düzeyinin,  ağız-diş  sağlığı  konusundaki 

bilgilerinin  ve bu  işe  verdikleri  önemin,  çocuğun ağız-diş  sağlığı  durumunu olumlu 

yönde etkilediğini bildirmişlerdir (78). 

Eronat  ve  ark,  kırsal  bölgeden  500  çocuğun  diş  çürüğü  görülme  sıklığı  ve 

annenin eğitim seviyesini inceledikleri çalışmalarında annenin eğitim seviyesi ile çürük 

prevalansı arasında negatif bir ilişki bulunduğunu belirtmektedirler (66). 

Pekiner  ve  ark.  İstanbul’da  sosyoekonomik  düzeyleri  birbirinden  farklı  olan 

semtlerinde okullarda okuyan 10 yaş grubu öğrencilerinin ağız-diş sağlığı düzeylerini 

karşılaştırmışlar  ve  eğitim  ve  kültür  ve  sosyoekonomik  düzeyin  çürük  gelişmesi 

üzerinde  etkili  olup  olmadığını  incelemişlerdir.  Anne  ve  babanın  eğitim  düzeyinin 

yüksek olduğu okulda okuyan öğrencilerin çürük indeksleri, gingival indeksleri ve plak 

indeksleri  diğer  okulda  okuyan  çocuklar  ile  karşılaştırıldığında  daha  düşük  olduğu 

bildirilmiştir (125).  

Bu çalışmada Gülhan ve ark (78), Pekiner ve ark (125), Eronat ve ark.’nın 

(66)  çalışmasına  benzer  şekilde  eğitimli  annelerde  düşük  risk  grubuna  sahip 

çocuklar daha fazla gözlendi. Babaların eğitim düzeyleri ile risk grupları arasında 
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ise  anlamlı  bir  ilişki  gözlenmedi.  Bu  durumun  çocukların  büyüme  ve 

yetişmelerinde anneleri ile daha yakın ilişkide olmaları nedeniyle annelerin daha 

etkin olmalarından kaynaklandığı düşünüldü. 

Eronat  ve  ark.  İzmir  ili  Bornova  ilçesinde  sosyoekonomik  düzeyleri  farklı 

bölgelerde yer  alan çeşitli  ilkokullarda okuyan 6-7 ve 11-12 yaş  gruplarında toplam 

1391 çocuğun çürük prevalansı,  dmft, dmfs, DMFT, DMFS belirlemiş, diş hekimine 

gitme sıklığı, ağız hijyen durumunu kaydetmişlerdir. 6-7 yaş grubunda sosyoekonomik 

düzeyi düşük grupta çürüksüz birey oranı %10.13 bulunurken, yüksek grupta %18.26 

anlamlı  derecede  daha  fazla  olduğu  bildirilmiştir.  11-12  yaş  grubunda  ise  çürük 

prevalansının her iki SED ait bireylerde farklılık göstermediği saptamışlardır (65).

Bilgin ve ark, Ankara’da sosyo-ekonomik düzeyleri farklı 2-6 yaş grubu, 365 

çocuk  üzerinde  yaptıkları  araştırmalarında,  df  ve  çürük  prevalans  hızı  değerlerinin 

özellikle  sosyo  ekonomik düzeyi  yüksek  ailelerin  çocuklarında  çok düşük  olmasını, 

düşük  sosyoekonomik  seviyedeki  ailelerde  çok  sayıda  sorun  arasında,  çocukların 

dişlerinin ihmal edilmesine bağlamışlardır (29). 

Petersen ve Esheng, 6 ve 12 yaşlarındaki Çinli çocukların ağız diş sağlıklarının 

durumu  ile  annelerinin  ağız  hijyeninini  korumaya  yönelik  bilgi  düzeylerini 

değerlendirdikleri çalışmalarında, annelerin çok küçük bir kısmının (%4) çocukları diş 

fırçalarken yardım ettiklerini belirtmektedirler (126). 

Vanobbergen ve ark. bir mobil diş kliniğinde ilkokul çocuklarıyla yaptıkları diş 

taramalarında  7  yaşında  4468  çocuğu  muayene  etmişler  ve  süt  dişlerindeki  çürük 

prevalansını  ve  risk  faktörlerini  değerlendirmişlerdir.  Çocukların  etnik  kökenleri, 

cinsiyetleri,  diş  fırçalamaları  sırasında  ailelerin  yardım  etmesi  ile  çürük  deneyimi 

arasında  anlamlı  bir  ilişki  bildirmezken,  erken  yaşta  diş  fırçalamaya  başlama  ve 

kullanılan macun miktarının küçük olmasının çürük riskini azalttığını bildirmektedirler. 

Araştırmacılar; ağız hijyen alışkanlıklarının çürük gelişiminde çok önemli olduğunu, bu 

yüzden de sosyoekonomik ve sosyodemografik etkenlerin daha kapsamlı araştırılması 

gerektiğini düşünmektedirler (175). 

Bu  çalışma  da  çocukları  dişlerini  fırçalarken  yardım  eden  ebeveynlerin 

oranı Petersen ve Esheng’in belirttiği %4 oranı (126) ile benzer şekilde %18 olarak 

saptandı.  Ancak  fırçalamada  yardım  etmek  ile  çürük  gelişimi  arasındaki  ilişki 

incelendiğinde,  Vanobbergen  ve  ark.’nın  (175)  sonuçları  ile  destekler  şekilde 
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ailelerin  diş  fırçalama  sırasında  çocuklarına  yardım  etmeleri  ile  çocuklardaki 

çürük  gelişimi  arasında  anlamlı  bir  ilişki  bulunmadı.  Çürük  riski  az  olan 

çocukların  çoğunluğu  (%69.2)  düzenli  olarak  diş  fırçalamaya  erken  yaşlarda 

başladığını belirtirken bu zaman geciktikçe riskin de arttığı gözlendi, ancak risk 

grupları ile istatistiksel açıdan anlamlık bulunmadı. 

Yazıcıoğlu  ve  ark;  sosyo-ekonomik  düzeyi  iyi  olduğu  bilinen  ailelerin 

çocuklarının devam ettiği TED Ankara Koleji ilköğretim kısmındaki öğrencilerin son on 

yıl  içinde ağız diş sağlığını  belirlemeyi  amaçladıkları  çalışmalarında ağız diş sağlığı 

durumunun  kötüye  gittiğini  bildirmektedirler.  Araştırmacılar  SED  iyi  olmasının  tek 

başına bir kriter olmadığını hatta çocukların daha kolay şeker, çikolata, çerez, vb abur 

cubur  besinleri  daha  kolay temin  edebildikleri  için  riskin  arttığını  düşünmektedirler 

(182). 

Bu araştırmanın bulgularına göre; ağız-diş sağlığı ile ilgili gerekli bilgilerin 

aktarılması ve bunun tüm topluma yaygınlaştırılması çabalarıyla toplumun tüm 

bireylerine ağız-diş sağlığını koruma alışkanlıklarının kazandırılması konusundaki 

başarı  aynı  oranda  olamamaktadır.  Bunda  bireyin  aile  yapısı,  eğitimi,  sosyo-

ekonomik düzeyi ve yaşam koşulları etkin bir şekilde rol oynamaktadır. 

Araştırmacılar  gelişmiş  toplumlarda,  diş  çürüklerinin  1970’li  yıllardan  sonra 

giderek  azaldığını,  gelişmekte  olan  ülkelerde  ise  çürük  sıklığının  yüksek  olduğu 

görülmektedir  (3,17,84,87,174).  Çürük  prevalansını  ve  etken  faktörleri  belirlemeye 

yönelik epidemiyolojik çalışmaların birçoğu enine kesitsel çalışmalar olup, incelenen 

bağımsız değişken dft/s, DMFT/S olarak bildirilmiştir (17,40,42,55,130). 

Akıncı ve ark, İstanbul’da bir ilköğretim okulunda okuyan 2248 çocuğun çürük 

prevalanslarını  değerlendirdikleri  çalışmalarında  df,  dfs,  DMF,  DMFS  değerlerini 

sırasıyla 2.94, 5.36, 1.15 ve 1.36 olarak bildirmektedirler (3). Ülkemizde yapılan diğer 

çalışmaların sonuçlarına bakıldığında, Gökalp Konya’da üç ilkokulda okuyan 7-12 yaş 

grubunda toplam 1054 çocuğun df, dfs, DMF, DMFS değerlerini sırasıyla 3.1, 7.1, 1.1 

ve 1.5 olarak bildirmiştir (73). Ersin ve ark, İzmir’de 8-10 yaş grubundaki 262 çocuğun 

df, dfs, DMF, DMFS değerlerini sırasıyla 1.16, 4.54, 1.43, 8.89 olarak belirtmiştir (67). 

Bu çalışmada df, dfs, DMF, DMFS değerleri sırasıyla 2.07, 3.97, 2.06, 3.28 

idi. Bu değerler, Akıncı ve ark (3) df 2.94 ve DMF 1.15 değerlerinden, Gökalp’ın DMF 

1.1, Ersin ve ark’ının df 1.1 ve DMF 1.43 değerlerinden daha yüksek görüldü. 2004 
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yılında ülkemizde yapılan durum analizinde 12 yaş grubundaki çocuklar için belirtilen 

DMFT değerlerinin ortalaması (2.73) ile uyumlu olduğu gözlendi. 

Geçmişteki çürük hikayesinin diş çürüğünü arttırmada en önemli risk göstergesi 

olduğu  savunulmaktadır  (25,27,146,187).  Hansel  Petersson  ve  ark,  okul  çağı 

çocuklarında  çürük  riskini  belirlemek  için  kariogram  programını  kullanmışlar  ve 

geçmişteki  çürük  hikayesi  ile  ilgili  verilerde  DMFT  indeksini  kullanmışlardır. 

Araştırmacılar  çürük  riski  arttıkça  DMFT değerlerinin  de  arttığını  bildirmektedirler 

(81).  Bu çalışmada da  Hansel  Petersson ve  ark’.larının  bulgularını  destekleyen 

sonuçlar elde edildi.  Kariogram testine göre belirlenen risk grupları  ile DMFT, 

DMFS ve dfs indeks değerleri arasında anlamlı bir ilişki gözlendi. 

Kariogram  ile  belirlenen  risk  grupları  ve  çürük  deneyimi  arasındaki 

anlamlı  ilişkiye  uyumlu olarak,  PROP duyarlılık derecesi  ile  DMFT, DMFS,dfs 

indeks değerleri arasında da negatif yönde anlamlılık gözlendi. Kariograma göre 

düşük  risk  grubundaki  çocuklarda  daha  az  DMFT,  DMFS,  dfs  görülürken, 

PROP’u çok hisseden çocuklarda da  bu değerlerin diğerlerine göre daha düşük 

olduğu görüldü. 

Lin ve  ark;  PROP duyarlılığı  ile  dfs/DMFS değişkenleri  arasında  negatif  bir 

ilişki olduğunu, toplam çürük deneyimi artıkça, PROP duyarlılığının da azaldığını (r:- 

0,39,p<0,0001) belirtmektedirler (106). Rupesh ve ark; Lin ve ark’ının çalışmasındakine 

benzer sonuçlar elde etmiş, dfs/DMFS değişkenleri arasında negatif bir ilişki olduğunu, 

toplam  çürük  deneyimi  artıkça,  PROP  duyarlılığının  da  azaldığını  (r:-0,41) 

bildirmektedirler (135). 

Literatürde  PROP ile  çürük  deneyimi  arasındaki  ilişkiyi  inceleyen  iki 

çalışmanın  bulgularını  desterler  yönde  bu  çalışmada  da  PROP duyarlılığı  ve 

dfs/DMFS arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki saptanmıştır. dfs ve 

DMFS değerleri  artıkça,  PROP’a  karşı  duyarlılığının  azaldığı  gözlenmiştir  (r:-

0,27,p<0,003, r:-0,26,p<0,004). 

Diş  çürüklerinin  önlenmesinde  içme  sularından  veya  herhangi  bir  kaynaktan 

fluorid  alımının  etkili  olduğu birçok  çalışmada  tarafından  kanıtlanmıştır.  Türkiye’de 

teknik yetersizlikler nedeni ile günümüze kadar içme sularında fluorürleme çalışması 

yapılamamaktadır. Hacettepe Üniversitesi’nin yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre ise, 

Türkiye’de  Isparta  ve  Kars  illeri  dışındaki  diğer  tüm  bölgeler  “fluorürden  fakir 
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bölgeler”  olarak  tanımlanmaktadır  (170).  Bu  çalışmaya  katılan  çocukların  büyük 

çoğunluğunun fluorid alım kaynağının sadece fluoridli diş macunlarının kullanımı 

ile sağlandığı görüldü. Fluoridin kullanımı ile çürük riski arasında ise anlamlı bir 

ilişki gözlenmezken, PROP duyarlılığı ile fluorid kullanımı arasında da anlamlılık 

bulunmadı. 

Diş üzerinde biriken plak miktarının çürük gelişme riskini arttırdığı bilinen bir 

gerçektir (14,15,89,150). Bu çalışma da, G&V plak indeksi kullanılarak çürük riski 

arasındaki  ilişki  değerlendirildiğinde,  plak  miktarı  arttıkça  riskin  de  anlamlı 

derecede  arttığı  gözlendi  (p<0.05).  PBHİ’nin  de  plak  indeksini  destekler yönde 

riskin artması ile anlamlı şekilde arttığı görüldü (p<0.05).

Rupesh ve ark. PROP’u az hissedenlerde plak indeksini 2.05, orta hissedenlerde 

1.47 ve çok hissedenlerde 0.91 olarak bildirirken çok hissedenlerin daha iyi  bir ağız 

hijyenine sahip oldukları gözlendi (135). Bu çalışmada da PBHİ değerleri duyarlılık 

ile ters oranda ilişkili bulundu. Az hissedenler grubunda daha fazla plak birikimi 

gözlenirken, duyarlılık arttıkça ağız hijyeninin iyileştiği görüldü. PBHİ beslenme 

alışkanlıkları  hakkında  da  bilgi  verebilen  biyolojik  bir  göstergedir.  Bu nedenle 

plak indekslerinden farklı olarak PROP duyarlılığı ile PBHİ arasında anlamlı bir 

ilişki  bulunması  önemli  bir kriterdir ve  bu konuda daha detaylı  araştırmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Ağız  hijyenini  belirlemek  için  plak  indekslerinden  ayrı  olarak  PBHİ’nin 

kullanılması  birçok etiyolojik,  içsel  ve  dışsal  risk  faktörlerin  de  değerlendirilmesine 

yardımcı  olmaktadır.  Axelsson  ve  ark.  İsveç’in  Karlstad  ilinde  yaşları  14  olan  667 

çocukla yaptıkları çalışmalarında plak birikim hızını etkileyebilecek birçok etkeni 5 yıl 

boyunca değerlendirmişlerdir.  Bu etkenler çürük prevalansı ve çürük insidansı, dişeti 

iltihabı,  plak  indeksi,  24  saatlik  beslenme  anketi,  tükürükteki  S.  Mutans  ve 

glukoziltransferaz  değerleri,  uyarılmamış  tükürükte  aglutinin  miktarı,  oral  hijyen, 

beslenme ve fluorid alışkanlıklarıdır.  Araştırmanın birinci gününde, çocuklardan akış 

hızı belirlenmesi için tükürük örnekleri alınmış, spatula yöntemi ile tükürükte S.mutans 

değerlendirilmiş, plak indeksi ölçülmüş, profesyonel mekanik diş temizliğinin ardından 

dişlerin kinik muayeneleri yağılmış ve DMFS indeksine göre kaydedilmiştir.  24 saat 

sonra,  tüm  dişler  6  yüzeyden  kontrol  edilerek  plak  varlığı  kaydedilmiştir.  Her  bir 
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çocuğun  PBHİ  1-5  değerleri  arasında  hesaplanmıştır.  Grubun  %50’sinde  PBHİ  2 

bulunurken, %12’sinde 1, %13’ünde 4 ve 5 değerleri bulunmuştur (14). 

Bu  çalışmada  da  Axelsson  ve  ark’nın  (14)  çalışmasına  uygun  olarak 

profesyonel  mekanik  diş  temizliğinden  24  saat  sonra  plak  ölçümü  yapıldı. 

Çocukların %61’inde 4 ve 5 değerleri gözlenirken, %22’sinde 3 değeri, %17’sinde 

de 1 ve 2 değeri bulundu. Bu değerler Axellson ve ark’nın (14) değerlerinin aksine 

grubun çoğunluğunda plak birikiminin daha fazla olduğu gözlendi.  

Axelsson  ve  ark,  (14)  plak  birikim  hızında  2  ve  3  değerlerinin  çürük 

prevalansında bir limit olduğunu, PBHİ 1 ve 2 olanlarda çürük prevalansı 3-4 arasında 

iken,  PBHİ  3  ve  üstünde  prevalansın  5’in  üzerine  çıktığını  bildirmektedir.  Bu 

çalışmada  da  risk  arttıkça  PBHİ’nin  de  arttığı  gözlemlendi.  Yapılan  literatür 

taramasında,  ülkemizde  çocuklarda  plak  birikim  hızı  ile  çürük  aktitesini 

değerlendiren çalışmalara rastlanılamadı. 

Çürük aktivitesini belirleyen birçok çalışmada mikrobiyolojik (MS, LB, ve maya 

değerleri)  ve  biyokimyasal  etkenlerin  önemli  rol  oynadığı  bildirilmektedir 

(79,90,108,184,187,190). Zickert ve ark, üç yıllık çalışmalarında tükürükteki MS düzeyi 

2.5x105 cfu/ml’nin  üzerine  çıktığında  çürük  insıdansında  büyük  artış  görüldüğünü 

bildirmektedirler (190). 

Klock  ve  Krasse,  İsveç’li  çocukların  çürük  insidansını  2  yıl  süresince  takip 

ettikleri  çalışmalarında  MS,LB  ve  başlangıç  çürük  lezyonları  ile  aralarında  yüksek 

korelasyon görüldüğünü belirtmektedirler (98). 

Camphus ve ark, 6-8 yaşları arasındaki çocuklarda çürük aktivitesi ile MS ve LB 

arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında dfs ve DMFS değerleri ile tükürükte MS 

ve LB değerleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptadıklarını bildirmektedirler. 

(40).

Özalp ve ark, 6-8 yaş arasında çürük aktivitesi yüksek çocuklarda MS düzeyini 

2.94x105 ,  çürük  aktivitesi  düşük  olan  grupta  ise  3.1x102 olarak  saptamışlardır. 

Araştırmacılar  bu  yaş  grubunda  dfs  ve  tükürük  MS  değerleri  arasında  anlamlı  bir 

ilişkinin bulunduğunu bildirmektedirler (122).

Bu çalışmada da Klock ve Krasse (98), Camphus ve ark. (40), Özalp ve ark. 

(122) bulgularını destekler niteklikte tükürük MS ve LB değerleri ile çürük riski 
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arasında  pozitif  bir  ilişki  gözlenmiştir.  En  yüksek  MS ve  LB değerleri  yüksek 

çürük riskine sahip çocuklarda saptanmıştır. PROP duyarlılığı ile tükürük MS, LB 

değerleri arasında ilişki incelendiğinde ise, en yüksek MS ve LB değerleri PROP’u 

az hissedenler grubunda görülmüştür. PROP’u az hisseden bireylerde çürük yapıcı 

floranın  yüksek  bulunması  çürük  aktivitesinin  de  yüksek  olması  ile,  beslenme 

alışkanlıkları  ile  ve  florayı  etkileyebilecek  bireysel  herhangi  bir  nedenden 

olabilmektedir.  Bu  nedenle  ileride  çürük  yapıcı  flora  ile  aralarındaki  ilişkiye 

yönelik daha detaylı çalışmaların yapılması yararlı olabilecektir. 

Candida albicans’ın çürük etyolojisindeki rolü henüz kesinlik kazanmamıştır. 

Ancak araştırmacılar mayalar ile çürük oluşumu arasında anlamlı bir ilişki olduğunu 

bildirmektedirler  (129,136,171).  Pienihakkinen,  bireylerin  gelecekte  çürük 

geliştirebilme  riskini  tahmin  etmek  için  tükürük  maya  değerlerinin  laktobasil 

değerlerinden  daha  güvenilir  sonuç  verdiğini  belirtmektedir  (129).  Russel  ve  ark, 

Candida ve 1 yıl içindeki çürük insıdansı arasında anlamlı bir ilişki gözlemlediklerini 

bildirmektedirler (136). 

Bu  çalışmada  da,  önceki  çalışmalarla  uyumlu  olarak  tükürükteki  maya 

değerleri  arttıkça  çürük  riskinin  de  arttığı  gözlendi.  PROP  duyarlılığı  ile 

tükürükteki maya değerleri arasındaki ilişki incelendiğinde de aralarında anlamlı 

bir  ilişki  gözlendi  ancak  bu  ilişki  negatif  yönde  idi.  PROP’u  çok  hisseden 

deneklerin  tükürükteki  maya  değerleri  diğer  gruplar  ile  karşılaştırıldığında 

anlamlı  derecede  düşük  olduğu saptandı.  Mayalar  genellikle  asidik  ortamlarda 

daha fazla bulunmaktadırlar. Ağız ortamının asiditesinin ise PROP’u çok hisseden 

bireylerin  şekerli  veya  asidik  besinleri  daha  az  tüketmeleri  ile  etkilenebileceği 

düşünülmektedir. Ancak bu konu ile ilgili ileride daha detaylı çalışmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır.  

Ölmez ve ark, 7-9 yaşları arasındaki çocuklarda çürük aktivitesi ile tükürük MS 

ve LB düzeyleri, akış hızı ve tamponlama kapasitesini inceledikleri çalışmalarında; MS 

değerlerini 2.94x104±0.9x104  , LB değerlerini 1.94x104±0.8x104  , akış hızını 0.56±0.14 

ml/dak ve tamponlama kapasitesini 5.18±0.18 olarak bildirmektedir (121). Bu dönemde 

çürük aktivitesini etkileyen en önemli faktörlerin MS ve LB düzeyleri arasındaki ilişki 

olduğunu belirtmektedirler. 
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Bu çalışmada sağlıklı ve tükürük miktarını ve içeriğini etkileyecek herhangi 

bir ilaç kullanmamış çocuklar araştırma kapsamına alındıklarından TAH ve TTK 

değerleri  normal  sınırlar  içinde  bulundu.  Akış  hızı  ve  tamponlama  kapasitesi 

değerlendirildiğinde,  PROP’u az hisseden  çocukların  akış  hızları  orta  derecede 

hissedenlerinkinden  biraz  daha  yüksek  görüldü.  Tamponlama  kapasitesi  ile 

duyarlılık  grupları  arasında  ise  farklılık  gözlenmedi.  PROP  duyarlılığı  ile 

bireylerin mikrobiyolojik ve biyokimyasal analizleri arasında ilişkiyi değerlendiren 

benzer çalışmalara rastlanılamadı. 

Araştırmacılar şekerli ara öğün sıklığının artmasının diş çürüklerinin gelişmesini 

arttırdığını bildirmektedirler (66,110,119). Newbrun çalışmasında çocukların genellikle 

şeker ağırlıklı ana öğünler dahil 7 öğün tükettiklerini bildirmektedir (119). Eronat ve 

ark, 2-13 yaşları arasındaki çocuklarda yaşları büyüdükçe daha dengesiz beslendiklerini 

ve çürük sayısının arttığını saptamışlardır (66). 

Bu çalışmada da besin sıklığı ile çürük riski arasında ileri derecede anlamlı 

bir  ilişki  gözlendi.  İki  günlük  diyet  kayıt  formlarından  edinilen  bilgiye  göre, 

çocukların genellikle ana öğünler dahil  5 öğün tükettikleri,  öğün sayısı  arttıkça 

çürük riskinin de arttığı gözlendi. Deneklerin PROP’a duyarlı olması ile ara öğün 

sıklığı  arasında  ise  anlamlı  bir  ilişki  bulunmadı.  Araştırmalar,  yanlış  beslenme 

alışkanlıkları  arasında  öğün  sayısının  artmasının  duygusal  durumdan,  günlük 

sosyal aktivitelerden, kültürel farklıklar gibi birçok etkenden kaynaklanabildiğini 

göstermektedir (30,112). Bu yüzden ara öğünlerinin alım sıklığında tat duyusunun 

etkisinin daha detaylı incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Araştırmacılar geçmişteki çürük hikayesinin bireysel çürük risk tahmininde en 

güçlü  risk  göstergesi  olduğunu  savunmaktadırlar  (25,108,154,173,186).  Bu  amaçla, 

çalışmaların  çoğunluğunda  DMFT/DMFS,  dft/dfs  indeksleri  altın  standart  olarak 

kullanılmaktadır.  MS  ve  LB’lerin  çürük  oluşumundaki  rolünün  incelendiği  bir 

çalışmada,  LB varlığında bireysel  risk  değerlendirilmesinde duyarlılık  katsayısı  0.50 

olarak bildirilmiştir. Ortamda MS varlığı ile birleştiğinde duyarlılık 0.71’e yükselmiş ve 

oral  hijyenin  de  kötü  olması,  diyet  kayıt  formları  ,  diş  fırçalama sıklığı  ve  fluorid 

kullanımı da eklendiğinde 0.81’e yükseldiği gözlenmiştir (145). 

Zhang  ve  ark,  tükürükte  MS  değerlerinin  6.5-8.5  yaş  aralığında  çocuklarda 

çürük  riskini  tahmin  etmedeki  önemini  araştırdıkları  çalışmalarında  tükürük  MS 
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değerleri ile çürük deneyimi ve çürük insidansı arasında anlamlı bir ilişki görüldüğünü 

ancak MS’ının tek başına bir risk göstergesi olmadığını belirtmektedirler (186). 

Van Palenstein Helderman, yaşları ortalama 7.5 olan küçük çocuklarda MS ve 

LB  değerlerinin  çürük  risk  göstergesi  olarak  belirli  sınırlar  içinde  önemli  bilgiler 

verdiğini savunmaktadırlar (173). 

Bireysel çürük riskini belirlemeye yönelik tüm çalışmalarda diş çürüğüne neden 

olabilecek birçok etken aynı anda incelenmekte ve çeşitli  istatistik yöntemleri ile bu 

etkenlerin rolü değerlendirilmektedir. İlk yıllarda diş çürüğü ile çürüğe neden olabilecek 

etkenler  arasındaki  ilişkiyi  belirlemek  için  basit  korelasyon  kullanılırken,  son 

zamanlarda duyarlılık /özgüllük ve tahmini değerler kullanılarak elde edilen verilerin 

güvenilirlikleri  arttırılmaya  çalışılmıştır.  Araştırmacılar  son  yıllarda  diş  çürüklerinin 

gelişmesinde  rol  oynayan  çeşitli  etkenleri  bir  arada  değerlendirip  basit  ve  hızlı  bir 

şekilde  görsel  olarak  ortaya  koyan  Kariogram  adlı  bir  bilgisayar  programı  ile  risk 

tahmininde  bulunabilmektedirler.  Yapılan  çalışmalarda  kariogramın  duyarlılık  ve 

özgüllüğünün yüksek değerler verdiği gözlenmiştir (24,50,51,52,74,75,80,81,173). 

Bu çalışmada da dfs değerleri ile kariogramın ve PROP’un duyarlılık ve 

özgüllüğü  incelendi.  Kariogramın  yüksek  duyarlılıkta  0.80,  PROP’un  da 

kariograma yakın ama daha az duyarlılıkta 0.70 olduğu gözlendi. Bu çalışmadan 

elde  edilen  bulgulara  göre  kariogram  daha  detaylı  ve  yüksek  güvenilirlikte 

sonuçlar vermiş ve PROP testleri de kariogramı destekler yönde benzer sonuçları 

göstermiştir. 

Çürüğün  erken  dönemlerde  ortaya  çıkması  ve  çeşitli  koruyucu 

uygulamaların yine bu dönemlerde yapılması gerekliliğinden dolayı, çürükle ilgili 

epidemiyolojik araştırmaların çoğunluğu çocukluk dönemine yoğunlaşmıştır.  Bu 

amaçla  D.S.Ö’nün  de  önermiş  olduğu  çeşitli  indekslerden  de  yararlanarak 

epidemiyolojik  çalışmalar  yapılmaktadır.  Çocukları  da  içeren  epidemiyolojik 

çalışmaların kolay ve hızlı uygulanabilir, tekrarlanabilir ve ucuz olması önemlidir. 

Bu  çalışmada  PROP testi  kolay  ve  hızlı  uygulanabilirliği,  toksik  olmayışı  ve 

maliyetinin düşük oluşu açısından çürük riskini  belirlemede oldukça uygun bir 

test  olarak  görülmüştür.  PROP  testi  ile  çürük  riski  yüksek  olan  hastaları 

belirledikten sonra daha ileri teknikler de uygulanarak en iyi sonuca ulaşılabilecek 

ve bireye en uygun profilasi programı düzenlenebilecektir. 
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SONUÇLAR

 Bu çalışmada çocuklarda çürük gelişme riskinin ailenin sosyo ekonomik 

düzeyi, çocuğun geçmişteki çürük hikayesi, tükürükte MS, LB ve maya 

değerleri, bakteri plağı miktarı, yanlış beslenme alışkanlıkları tarafından 

etkilendiği görülmüştür.

 Kariogram testi  kullanılarak  belirlenen çürük  risk  grupları  ile  DMFT, 

DMFS,  dfs  değerleri  arasında  birbirini  destekler  yönde  ileri  derecede 

anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

 PROP’un  acı  tadını  çok  hisseden  çocuklarda  DMFT,  DMFS,  dfs 

değerlerinin düşük olduğu saptanmıştır.

 PROP’a  duyarlılık  derecesinin  yüksek  olduğu  çocuklarda  Kariograma 

göre belirlenen çürük risklerinin düşük olduğu saptanmıştır. 

 Tek konsantrasyonda PROP solüsyonu ve PROP emdirilmiş kağıt disk 

test  yöntemlerinin  birbirleri  ile  uyumlu  ve  güvenilir  testler  olduğu 

bulunmuştur. 7-12 yaşlarındaki okulçağı çocuklarında her iki yöntemin 

de başarı ile kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

 Kariogram ve PROP testlerinden her ikisinin de çürük aktivitesi yüksek 

çocukları belirlemek için duyarlılığı yüksek testler olduğu saptanmıştır. 

 PROP testi, kariogramla uyumlu sonuçlar verdiği gibi, kolay ve hızlı 

uygulanışı,  toksik  olmayışı,  ucuz  oluşu  açısından  da  çürük  riski 

belirlemede oldukça uygun bir test olarak görülmüştür. PROP testi 

ile çürük riski yüksek olduğu belirlenen hastalarda, diğer tetkikler 

de yapılarak bulgu desteklendiğinde en iyi sonuca ulaşılabilecek ve 

bireye en uygun profilaksi programı düzenlenebilecektir. 
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FORMLAR

FORM 1: 
1. BÖLÜM : HASTANIN KİMLİK BİLGİLERİ

Adı soyadı:…………………………………………….İlk muayene tarihi…………..…..

Protokol numarası:…………………………………… Yaş-Cinsiyeti:…………...………

Adresi ve telefonu………………………………………………………………………....

Sistemik rahatsızlık: ……………………………………………………………………...

Kullandığı ilaçlar:…………………………………………………………………………

Velisinin Adı Soyadı: …………………………………………………...………………..

GSM Telefonu:…………………….…… e-posta: ……………………..@......................

Yakınlık derecesi: ………………………………meslek…………….Yaş-cins:

Yakınlık derecesi: ………………………………meslek…………….Yaş-cins

2.BÖLÜM : 

1- Aylık gelir düzeyiniz:   600 YTL den az           600 YTL – 1000 YTL 

   1000 YTL’den fazla 

2- Annenin öğrenim düzeyi : ilkokul        ortaokul            lise           üniversite 

3- Babanın öğrenim düzeyi : ilkokul        ortaokul            lise            üniversite 

4- Televizyon seyrederken karşısında abur cubur atıştırmayı sever misin?Evet...Hayır…

5- Yatmadan önce atıştırma alışkanlığın var mı ? Evet….Hayır……

3. BÖLÜM

6- Dişlerini düzenli fırçalar mısın?

7- Dişleri hangi sıklıkta fırçalıyorsun? Hiçbir zaman….Ender olarak……Ayda.…..kez 

Haftada ……kez.......Günde.……kez 

8- Dişlerini fırçalamaya ne zaman başladın? Okula başlamadan önce….okula başlayınca 

9- Dişlerini fırçalarken sana yardım ediyorlar mı? Evet………Hayır………Bazen 

10-  Diş  macununu  ne  kadar  koyuyorsun?  Bezelye  tanesi  kadar..........fırçanın  yarısı 

kadar........ fırça boyu kadar

11-  Fluoridli  diş  macunu  ile  fırçalıyor  musun?.....Flouridli  gargara/jel  kullanıyor 

musun?.......Fluorid verniği/jeli uygulandı mı?.......Fissür örtücü uygulandı mı?.......
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FORM 2: 
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ETİK KURUL KARARI
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ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Adı Banu Soyadı İlhan

Doğ.Yeri Gelibolu/Çanakkale Doğ.Tar. 24/05/1976

Uyruğu T.C. TC  Kim 
No 54034505994

Email banuilhan@yahoo.com Tel 05326819617

Eğitim Düzeyi

Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı

Doktora İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2007

Yük.Lis. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2000

Lisans

Lise Özel Ahmet Şimşek Lisesi 1994

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın)

Görevi Kurum  Süre (Yıl - Yıl)

1. -

2. -

3. -

Yabancı 
Dilleri

Okuduğunu 
Anlama* Konuşma* Yazma*

KPDS/ÜD
S

Puanı

(Diğer)
                  Puanı

İngilizce İyi İyi İyi 75

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin

Sayısal Eşit Ağırlık Sözel

LES Puanı 

(Diğer)                     Puanı
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Bilgisayar Bilgisi

Program Kullanma becerisi

WS Office Programları İyi

Adobe Photoshop İyi
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