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ÖZET 

Yıldız Elmas, E. (2007). Şekersiz (tatlandırıcılı) sakızlara ilave edilen florid içerikli 
bileşiklerin, mine başlangıç çürük lezyonları üzerindeki remineralizasyon etkisinin, in-
situ değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diş Hastalıkları 
ve Tedavisi ABD. Doktora Tezi. İstanbul.  

Tartışmalı bir konu olan florun diş sert dokularının remineralizasyonuna etkisi, şekersiz 
sakızlara flor ilave edilerek bir in-situ çalışmada araştırılmıştır. Rastlantısal, çift kör, 
plasebo kontrollü çalışmanın amacı, 0,25 mg sodyum florür içeren ve içermeyen 
plasebo şekersiz sakızların, demineralize edilerek, yüzey altı, çürük benzeri lezyon 
oluşturulan insan diş minesi örneklerindeki, mineral yoğunluğunu ve lezyon derinliğini 
değerlerini in-situ çürük modeli kullanarak saptamaktır. Bunun için çekilmiş sağlam 20 
yaş dişlerinden hazırlanan mine örnekleri 55 ºC’ de etilen oksit gazı ile sterilize 
edilerek, demineralizasyon çözeltisi uygulanmış ve oluşan demineralizasyon yüzeyinin 
yarısı tırnak cilasıyla örtülmüştür. Araştırmaya gönüllü olarak kabul edilen 19 
katılımcıya, alt çene ağız içi apareyleri hazırlanmış ve akrilik apareylerin her iki bukkal 
yüzeyinden birine 0,5 mm derine, diğerine ise yüzeyel olarak 3 ve/veya 4 mine örneği 
yerleştirilmiştir. Katılımcılar derine yerleştirilen mine örneklerinin bulunduğu apareyin 
yüzeyini temizlemeden bırakırlarken; diğer tarafta yüzeysel bulunan mine örneklerini 
florsuz diş macunu kullanarak yumuşak kıllı bir diş fırçası ile üzerlerinden 5 kere 
geçerek fırçalamışlardır. Katılımcılar deney süreci sonuna kadar 2 gruba ayrılmış, 11 
katılımcı florlu şekersiz sakız, 9 katılımcı plasebo şekersiz sakız çiğnemişlerdir. 20., 40. 
ve 60, günleri kapsayan in-situ deney süreci sonunda, örnekler mineral yoğunluğu ve 
lezyon derinliği bakımından Transversal Mikroradyografi (TMR) cihazı yardımıyla 
analiz edilmiş ve flor, derinlik ve zaman faktörleri dikkate alınarak, elde edilen bulgular 
istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.  

Flor katkılı sakız kullanan katılımcıların fırçalama yapılmayan 40. gün grubundaki mine 
örneklerinden elde edilen değerlerle, diğer gruplar karşılaştırıldığında istatistiksel 
anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu da flor içeren şekersiz sakızları ağız hijyeninin iyi 
olmadığı durumlarda remineralizasyon dinamiğine pozitif bir katkısı olabileceği 
varsayımını kuvvetlendirmektedir. Flor katkılı ya da katkısız şekersiz sakızların, 
oluşturulan in-situ çürük modeli şartlarında başlangıç demineralizasyon alanı 
değerlerine göre lezyon derinliği ve mineral yoğunluğunu sayısal olarak değiştirmesi, 
bu sakızların diş sert dokularındaki remineralizasyona olumlu etkisi olduğunu 
göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler :  Mine remineralizasyonu, flor, sakız, in-situ, TMR. 

Araştırmada kullanılan sakızlar Ülker-Baycan A.Ş tarafından karşılanmış ve araştırma 
masrafları Ülker-Baycan A.Ş tarafından desteklenmiştir. 
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ABSTRACT 

Yıldız Elmas, E. (2007). Affects of Fluoridated Chewing Gums on Enamel Initial  
Lesions Remineralization In-situ. İstanbul University, Institute of Health Science,  
Restorative Dentistry and Cariology Department. Doctorate Thesis. İstanbul.  

This paper studied the affects of fluoridated additives in sugarless chewing gums to 
remineralization of enamel initial lesions. The objective of this double-blind placebo 
controlled study was to determine the mineral volume and measure lesion depth on an 
in-situ caries model of human enamel specimens treated with sugarless chewing gums, 
with or without 0.25 mg sodium fluoride. 

To experiment this study, enamel samples from healthy  third molars has been sterilized 
with etilen oksit gas at 55 ºC. Then the samples are treated with demineralization 
solution and half of the demineralized area is covered with clear nail polish. 

Each of 19 volunteers has received mandibular intraoral appliances with 3 and/or 4 
human enamel specimens at each bukkal side of intra-oral appliances; applied 0.5mm 
deep recessed at one side and flush at the other side. Volunteers are asked to leave the 
0.5 mm recessed applications without brushing while they are asked to clean the flush 
applications with a soft toothbrush by applying 5 brush strokes on each. The subjects 
were asked to refrain from other sources of fluorides during three study legs with lasting 
sixty days. 

Samples are analized for mineral volume and lesion depth with Transversal 
Mikroradyografi (TMR) at the end of 20th, 40th, 60th day of chewing procedure. Results 
are compared statistically for the variables ‘fluoride’ (yes or no), ‘brushing’ (yes or no), 
‘time’ (20th, 40th, 60th day of chewing procedure) and ‘position’ (flush or recessed).  

Mineral analysis (TMR) revealed a more pronounced remineralization statistically 
within the fluoride added chewing gums in particular for the recessed specimens for 
demineralized surface conditions on the 40th day benchmark of the study. This study 
also demonstrates the importance of fluorides in the case of chewing gums as a drug 
delivery tool; according to their effects on remineralization.  

 

Key Words: Enamel remineralization, fluoride, chewing gum, in-situ, TMR. 

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Son yıllarda tıp ve dişhekimliği teknolojisinde izlenen gelişmelerin; hastalıkların 

erken tanı ve teşhisine imkan vermesi; diş sert dokularının en sık görülen hastalığı olan diş 

çürüğünün tedavi konseptlerinde ciddi değişikliklere neden olmuş ve “non-invaziv“ konseptin 

yaygınlaşmasına yol açmıştır. 

Gelişimini sürdüren ülkelerde toplumların % 75’inden fazlasının yüksek çürük 

aktivitesine sahip bulunması ve sistemik flor (içme suyu, flor tabletleri v.s.) alınımının her 

geçen gün bilimsel olarak daha fazla eleştirilmesi; günümüz çürük profilaksi bilgisinin temel 

taşını oluşturan flor bileşiklerinin lokal uygulamalarının önemini daha da artırmaktadır. 

Klasik profilaksi uygulamalarının başında; florlu diş macunları ile dişlerin 

fırçalanması ve diş ara yüzeylerinin diş ipleri ile temizlenmesi gelir. Ancak günümüzde 

uygulanan profilaksi programlarına bakıldığında; bu uygulamalara ilave olarak çeşitli ağız 

gargaralarının ve çürük önleyici etkinlikleri yapılan çalışmalarla da desteklenen sakızların 

gittikçe artan bir oranda kullanımlarının bireylere tavsiye edildiği görülmektedir. 

Ağız boşluğu ekolojisi içerisinde diş sert dokularında meydana gelen, sağlıklı 

bireylerde aralarında düzenli bir dönüşüm ve dengenin izlendiği demineralizasyon ve 

remineralizasyon olayları; bireyin içinde bulunduğu çok çeşitli faktörlere bağlı olarak 

etkilenmekte ve bu iki olay arasındaki mevcut denge kolaylıkla bozularak birinin diğerinin 

önüne geçmesine neden olabilmektedir. Demineralizasyon ve remineralizasyon arasındaki 

ilişkide etkili parametrelerin ilişkilerinin ve etkileşimlerinin üstlendikleri rollerin yapılacak 

klinik ve in vivo çalışmalarla belirlenmesi ise özellikle ağız eko sistemindeki sonsuz 

değişkenlik nedeniyle oldukça zordur. Bu nedenle her iki çalışma yöntemi arasında adeta bir 

köprü görevi üstlenen in-situ çalışmalar büyük bir popülarite kazanmışlar ve konuyla ilgili 

yapılan çalışmaların metodolojisinde sıklıkla tercih edilmişlerdir. 

Çalışmamızın amacı, toplumlarda özellikle de yaşları nedeniyle çürük riskleri yüksek 

olan çocuk ve genç bireylerde kullanım sıklıkları yüksek olan şekersiz sakızlara ilave edilen 

florun; farklı kullanım sürelerinin (20., 40., 60. gün) kullanılan in-situ çürük modeliyle, diş 

minesinde oluşturulan çürük benzeri lezyonlardaki demineralizasyona ve remineralizasyona 

etkisini, çift kör, randomize ve plasebo bir sakızla karşılaştırmalı olarak araştırmaktır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Mine Dokusu 

 

İnsan bedeninin en sert yapısı olan mine dokusu beyaz, transparan üst yüzeyi, altında 

yer alan dentin dokusunu korumakta ve sertliği sayesinde gıdaların uygun olarak küçültülerek 

parçalanmasına hizmet etmektedir. Yapısında sinir hücreleri bulunmayan mine dokusunu, 

organik matriks yapısında gelişerek mineralize olan ameloblast hücreleri oluşturmaktadır. 

Mine – sement sınırına kadar tüm klinik diş kuronunu kaplayan mine dokusu dişlerin dış 

yüzeylerini de belirlemektedir. % 95 gibi yüksek bir oranını inorganik bileşenlerin, geri kalan 

kısmını ise su (% 4), protein ve lipid (% 1) gibi organik bileşenlerin oluşturduğu mine 

dokusu, içerisindeki mikrokristal yapının düzenine bağlı olarak mine – dentin sınırında 250 

KHN (Knopp Sertlik Değeri) ve mine üst yüzeyinde 390 KHN gibi yüksek sertlik değerlerine  

sahiptir (Gwinnett 1992; Schroeder ve ark. 1992). 

 

2.1.1. Mine Dokusu Bileşenleri 

 

Ana maddesi kalsiyum ve fosfat olan mine dokusunda; 1:1,2 düzeninde bulunan apatit 

bağlantılar Hidroksiapatit [Ca10(PO4)6(OH)2] yapıdaki küçük kristal düzenine sahiptirler. 

Yaşam boyunca çevresel etkenlerle; yapıya katılan karbonhidrat, flor, magnezyum, sodyum 

ve kanıtlanan diğer 40 kimyasal element sayesinde bu hidroksiapatit kristal yapısı, karma ve 

düzensiz bir yapı şeklini alır (Berkovitz ve ark. 1992; ten Cate ve ark. 2003). 

Yapısı içerisindeki suyun yaklaşık % 75’i kristalize hidrasyon tabakası şeklinde 

bulunurken, % 25’i kısmen serbest ama çoğunlukla organik maddelere bağlı olarak yeralır. 

Gelişmiş diş minesinde organik yapının, yaklaşık % 58’ini proteinler, % 40’ını lipidler ve 

aynı zamanda karbonhidratlar, sitrat ve laktozlar oluşturmaktadır ayrıca yapı sınırlı ölçüde 

iyon, su, alkol ve boyar madde de içermektedir (Schroeder 1992; Hellwig ve ark. 2001). 

Metabolik aktivite gözlenmese de yapı içerisinde “florapatit oluşumu” gibi biyokimyasal 

reaksiyonlar oluşabilmektedir (Schroeder 1992, ten Cate ve ark. 2003). 
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2.1.2. Mine Dokusu Histolojisi 

 

Mine dokusunun histolojik temel birimini ameloblastların amelojenleşmesi sırasında 

oluşan mine prizmaları oluşturmaktadır. Her bir kesitte ortalama olarak 100  adet olan mine 

kristalleri; mine dentin sınırından mine üst yüzeyine kadar giden yatay ve dikey doğrultularda 

dalga yapısındaki mine prizmalarını oluşturmaktadır. Prizma merkezindeki kristaller uzun 

eksenleri ile kendi prizmalarının eksenine paralel hareket etmektedir. Her bir prizmanın 

kenarında yer alan kristaller daima çaprazında bulunan interprizmatik  maddelerin 

kristallitlerini kavrayacak esnekliğe sahiptir. Bu geçiş alanı prizma bölünmesi olarak 

tanımlanır. Prizma sınırlarında birbirini kavrayan apatit kristallerin yapısı minenin sertliğine 

etki etmektedir. Kristaller bir hidratasyon tabakasına sahip olup protein ve lipidlerden oluşan 

bir tabaka ile çevrilidirler  (Pearce ve Nelson 1989).  

Heksagonal bir yapıya sahip olan apatit kristallerinin çapları ortalama 50 nm olup, 

uzunluğu genelde 100 nm’den fazladır (Berkovitz ve ark. 1992; ten Cate ve ark. 2003). 

Kristaller arası alan ise absorbe edilmiş iyonlarla doldurulur (Silverstone 1973; ten Cate ve 

ark. 2004) (Şekil 2-1: a-b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-1: a) Şematik olarak hidroksiapatit kristalleri (Nikiforuk 1985). 

                  b) Şematik olarak kristaller arası yapı (Hellwig ve ark. 2001 ). 
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2.2. Diş Çürüğü 

 

Çürük, kronik mineral kaybı ile tetiklenerek lokalize olan, potansiyel patojen 

mikroorganizmaların ve ekolojik faktörlerin etkisiyle gelişen ve farklı semptomlarla kendini 

gösteren bir diş sert doku hastalığıdır. Temelde “karies” çürük, çürüme anlamına gelmektedir 

ve Yunanca da “καρειζω” tahrip olmayı ve “κηρ” ölüm, ölüm tanrıçası kavramını ifade eder 

(Keyes ve Fitzgerald 1962). Ancak zaman içinde bu kavram diş çürüğü olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. 

Etyolojisi multifaktöriyel olan diş çürüğünün oluşumu; 1889 yılında Miller tarafından 

ağız boşluğunda bulunan mikroorganizmalar tarafından karbonhidratların enzimatik olarak 

yapıya çözen ve organik asitlere parçalanmasını tarif eden şimikoparaziter teori ile açıklanmış 

(Keyes ve Fitzgerald 1962); 1971 yılında ise asitlerin dişi demineralize ettikleri süreç de 

önemli bir ana etyolojik faktör olarak teoriye ilave edilmiştir. Diş çürüğünün oluşumunda 

birincil faktörlerin yanı sıra diş morfolojisi, tükürük oluşum miktarı, bağışıklık sistemi, 

genetik veya sosyoekonomik faktörler şeklinde sıralanabilecek çok sayıda ikincil faktör de 

yer almaktadır (Menaker 1980, Koray 1981, Yücel 1991) (Şekil 2-2). 

 

 

 

 

Şekil 2-2: Çürük gelişiminin etiyolojik faktörleri (Hellwig ve ark. 2001). 
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2.2.1. Diş Çürüğü Epidemiyolojisi 

 

Batı endüstri ülkelerindeki çocuklarda ve gençlerde son on yıldan bu yana çürük 

oluşumu oldukça düşmüştür. Bunun nedenleri arasında profilaktik önlemlerin gruplar veya 

bireylerde yaygın olarak uygulanması, ana okullarında ve hazırlık sınıflarında ağız-diş sağlığı 

konusunda eğitim verilmesi ve aynı zamanda diş sağlığını teşvik eden flor içerikli ağız hijyen 

ürünlerinin rutin olarak kullanılması sayılabilmektedir (Cahen ve ark. 1993; Burt 1994; 

Menghini ve ark. 1995; Marthaler 2004). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2010 yılı ağız diş sağlığı hedeflerini 5-6 yaş arası 

çocukların % 90’ında diş çürüğü olmaması, 12 yaşında çürük, restore edilmiş ve çekilmiş 

sürekli diş (DMFT) indeksinin 1’den yüksek olmaması ve 65-74 yaş grubunda da dişsizlik 

oranının % 5’i geçmemesi olarak bildirmiştir. Son yıllarda Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya 

Dişhekimleri Birliği (FDI) tarafından yapılan epidemiyolojik araştırmalarda sekiz, dokuz ve 

on iki yaş grubunda önceki araştırmalara kıyasla çürük oluşumunda azalma görüldüğü 

bildirilmektedir ( Kidd ve Pitts 1990, Reelick ve ark. 1996, Yeşil ve Demirkol 2000, Reich 

2001,  Poorterman ve ark. 2002). 

Bu epidemiyolojik araştırmalarda kullanılan DMF-T veya DMF-S indeksleriyle çürük 

yaygınlığı yanısıra dolgu yapılan ve çekilen dişlerin de yaygınlığı konusunda fikir sahibi 

olunmaktaysa da üst yüzey tabakası sağlam ve başlangıç halinde olan lezyonların yanısıra 

klinik muayene sırasında saptanamayan aproksimal lezyonlar ve kavitasyon olmadan 

demineralize olan mine alanları hakkında bir bilgi edinilememektedir. Bu nedenlerle 

kullanılan indekslerin de kimi zaman diş çürüğü yaygınlığını tam ve doğru bir şekilde 

yansıtmadığı ortaya koyulmaktadır (Hellwig ve ark. 2001). 

 

2.3. Mine Çürüğü 

 

2.3.1. Mine Çürüğünün Makroskobik Özellikleri 

 

Çürük oluşma riski dişin her bölgesinde aynı değildir. Fissür ve çukurcuklar, 

aproksimal ve servikal diş yüzeyleri; çoğunlukla dil, yanak ve tükürükle sağlanan doğal 

temizliğin yetersiz kalabildiği yüzeylerdir (Kidd ve ark. 2003). Bu tip çürük riski yüksek 

alanlarda mikrobiyal plak birikimi artmakta ve bu da mine üst yüzeyinde geri dönüşümleri 
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uzun zaman alabilen beyazımsı, opak değişimlere neden olabilmektedir. White spot yada 

başlangıç lezyonu olarak da adlandırılan mine beyaz opak lekelerinin oluşumuna rağmen 

mine üst yüzeyinde dokusal bütünlük bozulmamış olup, mine yüzeyi kaygandır. Doğru ağız 

hijyeni uygulanamayıp çürük oluşturan diğer etkenler engellenemediğinde beyaz opak leke 

şeklinde başlayan demineralizasyon derinleşerek mine yüzeyinin pürüzlenmesine, klinik 

muayene sırasında sondun takılacağı miktarda madde kaybının oluşmasına neden olur ( 

Darling ve ark. 1961, Frank 1990, Hellwig ve ark. 2001). 

 

2.3.2.  Mine Çürüğünün Mikroskobik Özellikleri 

 

Işık mikroskobu ve polarizasyon mikroskobu ile yapılan incelemelerde mine 

çürüğünde dört farklı bölgenin varlığı saptanmıştır (Silverstone 1973; Koray 1981). 

Buna göre; mine çürüğünün en dışında yaklaşık % 5 oranında mineral kaybının 

gözlendiği pseudo intakt üst yüzey tabakası yeralmaktadır (Klimm 1997). % 1-5 büyütülen 

gözenek hacmi sağlıklı diş minesinden 10 ile 50 misli daha gözeneklidir (Hicks ve Silverstone 

1985). Yüzey genelde oldukça sert olup, yer yer hipermineralize alanlara rastlanabilmektedir 

(Arends ve Christoffersen 1986; Silverstone ve ark. 1988; Klimm 1997; Hellwig ve ark. 

2001). 

Bu tabakanın altında % 5-25 gözenek hacmi ile en büyük mineral kaybının (yaklaşık 

% 25) görüldüğü lezyon gövdesi yeralmaktadır. Koyu renkli bölge diğer bir deyişle karanlık 

alanla intakt üst yüzey tabakası arasında bulunan lezyon gövdesindeki gözeneklere su ve 

protein gibi tükürük temel maddeleri girebilir (Hellwig ve ark. 2001).  

Daha alt tabaka ise % 2-4 oranında bir gözenek hacmine sahip, yaklaşık % 6 mineral 

kaybı gösteren karanlık alandır (Klimm 1997). Bu alan ile ilgili saptanan bulgular; bir kısım 

araştırmacı tarafından organik maddeler nedeniyle gözeneklerin kirlenmesi sonucu 

polarizasyon optik bulguları olarak tanımlanırken, bir kısım araştırmacı tarafından da 

remineralizasyon bulguları olarak ifade edilmektedirler (Silverstone 1973; Silverstone ve ark. 

1988, Shellis ve ark. 2002). 

Polarizasyon mikroskobunda karanlık alan ile normal sağlıklı mine dokusu arasında 

yarısaydam alan olarak adlandırılan dördüncü bir alan daha görülmektedir. Burada diş 

minesinde gözeneklerin büyümesi yada oluşumu nedeniyle ilerleyen bir demineralizasyon 

gerçekleşmektedir (Silverstone ve ark. 1988). Mine yapısının değişimi ilk olarak burada 
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belirgin durumdadır. Sağlıklı diş minesi % 0,1 oranında bir gözenek hacmine sahipken, bu 

tabakadaki gözeneklerin yaklaşık % 1 oranında bir hacme sahip oldukları görülmüştür 

(Shellis ve Hallsworth 1987).  

 

2.3.3.  Mine İnce Yapısının Özellikleri 

 

Mine prizmalarının histolojik yapıları ve prizmalardaki kristallerin doğrultuları mine 

çürüğünün bu alanda gelişimini etkiler. Mine prizmalarından enine kesit alındığında, yapının 

bir baş ve bir kuyrukla resmedilen anahtar şeklinde olduğu gözlenmektedir. Prizma içindeki 

kristallitlerin; baş kısmında uzun eksene paralel, kuyruk kısmında ise açılarak yayılan 

doğrultuda olduğu ve bu yayılımın ortamdaki mikro boşluk oranını artırdığı düşünülmektedir. 

Böylece küçük iyon hacimli maddelerin (H+ iyonları gibi) prizma merkezinden, daha büyük 

hacimli maddelerin ise prizma çeperlerinden geçerek çözünmeyi gerçekleştirdikleri 

bildirilmiştir (Soyman ve ark 1995, Ulukapı 2003).  

 

2.4.  Diş Çürüğünde Tedavi Aşamaları 

 

Dişhekimliğinde kullanılan restoratif materyallerdeki gelişmeler daha fazla diş 

dokusunun korunarak tedavi uygulamalarına imkan verdiğinden, artık günümüzde diş 

çürüğünün tedavisinde doğrudan bir operatif işlem yapılmasından çok özellikle başlangıç 

lezyonları sözkonusu olduğunda koruyucu önlemlerin uygulanması ilk seçenek olarak tercih 

edilmektedir. Dişhekimliğinde tedavi olanakları üç aşamalı olarak uygulanabilir. Birinci 

tedavi aşaması; flor uygulanması, beslenme danışmanlığı ve beslenme program değişikliğidir. 

Bu sayede lezyonların yinelenmesi engellenebilmektedir (Klimm 1997; Hellwig ve ark. 

2001). İkinci tedavi aşaması; diş üzerinde meydana gelen demineralizasyon alanlarında yine 

herhangi bir operatif işlem yapılmaksızın lokal uygulanan flor ile remineralizasyon sürecinin 

teşvikini, aynı zamanda fissürlerin doldurulmasını, dişteki sert doku kaybının mümkün 

olduğunca sınırlandırılmasını ve erken teşhis ile başlangıç ve yeni lezyonların gözlenme 

sayısını düşürmeyi kapsar ( Hodge ve Smith 1981, Hintze 2001, Hellwig ve ark. 2001). 

Genelde aktif ve pasif olarak iki şekilde tanımlanan diş çürüklerinden özellikle pasif 

olan grupta yeralan lezyonların; estetik soruna neden olacak bir bölgede yer almadıkları 

sürece doğrudan tedavi gerektirmeyip, uygun ağız hijyen önlemleri ve flor uygulamaları 
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sayesinde ilerlemeleri engellenebilirken; özellikle bu koşulların dışında kalan, tüm aktif ve 

pasif lezyonlar üçüncü tedavi aşaması olarak tanımlanan ve operatif işlem ile restoratif 

materyal kullanımını kapsayan bir tedavi prosedürüne ihtiyaç gösterirler (Hellwig ve ark. 

2001). 

 

2.5.  Remineralizasyon  

 

Ağız ekolojik sistemi içerisinde diş sert dokularının inorganik ve organik 

bileşenlerinin iyonizasyonuyla gelişen demineralizasyon ile ortamda çözünmüş olarak 

bulunan bu iyonların daha sonra tükürüğün tamponlayıcı ve katalize edici etkileriyle yeniden 

diş sert dokularına tuz kompleksleri olarak çökelmesini ifade eden remineralizasyon olayı 

arasında sağlıklı bireylerde belirli bir uyum sözkonusudur. Ağız hijyen koşullarına dikkat 

edilmediğinde ve çürük oluşturan diğer etkenler kontrol altına alınmadığında bu iki olay 

arasındaki uyum bozulur ve demineralizasyon diğer bir deyişle diş sert dokularındaki mineral 

kaybı gelişerek devam eder ve çürük başlangıcı oluşur. 

  

2.5.1. Mine Opak Lekelerinde=Başlangıç Lezyonlarında Remineralizasyon 

 

Yapılan çalışmalarda mine çürüğünün kronik bir hastalık olduğu ve ilk çözünmenin 

başlamasından bir sond ile teşhis edilebilecek düzeyde madde kaybının oluşumuna kadar 

geçen sürenin 18 ile 24 ay sürebileceği ancak bu sürecin bazı nedenlerle hızlanabileceği 

bildirilmiştir (Koray 1981). 

Diş minesi, sürekli demineralizasyon ve remineralizasyon süreçleri içerisinde 

bulunmaktadır. Küçük moleküllü karbonhidratların bakteri plağı içerisinde 

mikroorganizmalarca parçalanmaları ile oluşan organik asitler, diş yüzeyindeki pH değerinin 

5,2 ile 5,7 gibi diş dokusunun demineralizasyonu açısından kritik sayılabilecek değerlere 

düşmesine neden olabilmekte ve ortamda öncelikle bir demineralizasyonun oluşması ve bunu 

takiben de mikroskopla gözlenebilen bir diş sert dokusu kaybı meydana gelebilmektedir. 

Çürük oluşturan koşullar uzun süre devam ettiğinde demineralizasyon süreci devam edecek 

ve öncelikle mine yapısında başlayan çözünme dentine kadar ilerleyecek ve hatta daha ileri 

safhalarda pulpa dokusunda da iltihabi reaksiyonlar izlenebilecektir. 
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Ancak çürük riskini azaltıcı yönde uygulanacak girişimlerin yanı sıra çürük 

etyolojisine yönelik uygulamaların da çoğu zaman minede beyaz opak bir leke halinde 

başlayan bu demineralizasyonun durdurabileceği, diğer bir deyişle submikrosbobik düzeyde 

olmasa da minenin yeniden yapılanabileceği yani remineralize olabileceği bilinmektedir 

(Silverstone ve ark. 1988). 

Mine çürüğünün yeniden remineralize olabilmesi için, öncelikle yüzeyde herhangi bir 

kavitasyonun olmaması gerekir. Henüz bir kavitenin oluşmadığı beyaz, opak mine 

lezyonlarında, mine prizmaları orijinal kristal yapılarını kaybetmemiştir. Seçici geçirken 

özelliği ile iyon geçişinin sağlanmasında rol üstlenen mine yüzeyindeki diş dış zarından mine 

yüzeyine penetre olan tükürükteki kalsiyum ve fosfat iyonları lezyonun reaktif kristal 

yüzeyine çökelirler ve başlangıç lezyonlarının remineralizasyonuna neden olurlar (Sjogren ve 

ark. 1995, Shen ve ark. 2001). 

Remineralizasyon oluşumunda tükürüğün kalsiyum ve fosfat iyonları bakımından 

doygunluğunun yanısıra ortamdaki kalsiyum ve fosfat iyonlarının yeniden çökelmesinde 

katalizör etki gösterecek olan flor iyonununda olup olmaması önemli bir etkendir. Tüm 

bunların yanısıra minede demineralizasyon sürecinde oluşan mikroboşlukların bazı protein 

yapılar ile dolu olup olmaması ve dişin yaşıda remineralizasyon sürecini etkiler (Silverstone 

ve ark. 1988). 

  

2.5.2.  Çürük Çalışmalarında Kullanılan Araştırma Yöntemleri  

 

Çürük gelişiminin etyolojisini aydınlatıcı pekçok araştırmada in vitro, in vivo ve in-

situ yöntemler kullanılmaktadır. Çalışmalarda kullanılan bu farklı yöntemlerle plak oluşumu, 

başlangıç çürüğü, lezyon gelişimi, dentin çürüğü, kavite oluşumu ve çürüğü durdurma gibi 

çürük patogenezinin farklı aşamalarının ayrı ayrı incelenme imkanı ortaya çıkmaktadır. Çürük 

test yöntemlerinde yapılacak tüm modifikasyonların kullanılacak deney materyalinin etki 

mekanizmasına göre planlanması ve kullanılan test tipi için doz-cevap ilişkisinin mutlaka göz 

önünde bulundurulması gereklidir (Ten Cate ve Mundroff- Shrestra 1995). 

Çürük modelleri kullanılarak planlanan çalışmalarda;  

• Çürük etyolojisi ve patogenezi  

• Çürük engelleyici ajanların etki düzeyleri 
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• Çürük engelleyici ajanların etki mekanizmaları 

• Yeni materyallerin ve formulasyonlarının özellikleri gibi çeşitli konulardan bir 

yada ikisi araştırılır (Ten Cate ve Mundorff-Shrestha 1995). 

Yapılan çürük çalışmalarında; 

• İn vitro kimyasal yöntemler 

• İn vitro bakteriyel yöntemler 

• İn vivo hayvan deneyleri 

• İn situ çürük modelleri sıklıkla kullanılmaktadır (Aguirre-Zero  ve ark. 1993). 

  

İn vitro remineralizasyon çalışmalarında, araç ve yöntemin diğer parametrelerden 

etkilenmemesi, ağız içerisindeki demineralizasyon-remineralizasyon sikluslarının taklit 

edilebilmesi, çalışma ortamının çalışmaya uygun olarak kolay hazırlanabilmesi ve araştırma 

sonuçlarının çok daha kısa sürede alınabilmesi, araştırmacıların bu yöntemi tercih ederek daha 

fazla sayıda çalışma yapmasına neden olmuştur.  

İn vitro kimyasal yöntemler genellikle, çürük önleyici ajanların, diş yüzeyi ve 

yüzeyaltı alanlardaki demineralizasyon - remineralizasyon dinamikleri üzerine etkileri 

hakkında bilgi edinmek üzere kullanılırlar. Bu yüzden insan yada sığır dişleri kullanılarak 

planlanan bu tip araştırmalarda, modelin aynı zamanda ağız içerisindeki pH değişimlerini 

taklit etmek için bir demineralizasyon - remineralizasyon siklusu oluşturması gerekmektedir.  

İn vitro bakteriyel yöntemler de çoğunlukla çürük prosesi üzerine etkili olan anti-

mikrobiyal ajanların araştırılmasında kullanılmaktadır. Bugüne kadar bu tip ajanların klinik 

ortamdaki etkileşimlerinin araştırılması oldukça sınırlı sayıdadır. Flor içeren anti mikrobiyal 

ajanların test edildiği araştırmalarda, flor ve anti-mikrobiyal ajanın etkileşimini ayrıca 

değerlendirmek için in vitro kimyasal testlerin de mutlaka planlanması gerekmektedir.  

Hayvan modelleri kullanılarak planlanan araştırmalarda ise; hayvan diş dokusunda, 

farklı tedavi yöntemlerinin kullanılmasından dolayı oluşan değişikliklerin, hayvan hücre 

yapısını da test ederek doğru şekilde değerlendirilmesi amaçlanır. 
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2.5.3.  İn-situ Çürük Modelleri 

 

Kompleks çürük etyolojisi, ağız ortamının değişkenliği özellikle çürük araştırma 

koşullarının oluşturulmasındaki başlıca sorunlar olarak görülmekte ve araştırma 

metodolojisinde klinik ve laboratuvar olanaklarının birlikte kullanıldığı yöntemlerin ön plana 

çıkmasına neden olmaktadır. Çürük gelişiminde rol üstlenen parametelerin değerlendirilmesi 

söz konusu olduğunda ağız içi apareylerin kullanıldığı in-situ çürük modellerinden sıklıkla 

yararlanılmaktadır. 

Koulourides ve Volker (1964) tarafından ilk kez geliştirilen in-situ çürük modelleri, 

besinlerin kariyojenitelerinin, florun etki mekanizmasının, süt ürünlerinin, çeşitli sakızların ve 

farklı flor içerikli profilaksi ürünlerinin koruyucu etkilerinin, demineralizasyon ve 

remineralizasyon açısından değerlendirilmesi istendiğinde çoğunlukla tercih edilen bir 

araştırma yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır (Faller 1995). 

Wefel (1990) tarafından in-situ modeller; hareketli apareylerin kullanıldığı, tek parçalı 

ve bağlanan modeller olmak üzere başlıca üç gruba ayrılmıştır. Manning ve Edgar (1992) ise 

bu grupları demineralizasyon - remineralizasyon çalışmaları için deneysel materyali çekilmiş 

dişlerden elde edilmiş sert doku yapısı olan in-situ modeller ve deneysel materyali doğal diş 

dokuları olan in vivo modeller olarak tekrar sınıflandırmışlardır. 

İn vitro laboratuvar çalışmaları yada hayvan çalışmalarının aksine deney ortamının 

bireylerin doğal ağız ortamı olması, farklı temel bilim dallarında kullanılan analitik 

tekniklerin de kullanımına imkan tanıyarak metodolojinin bilimselliğinin ve hassasiyetinin 

artmasına imkan vermesi, kısa deney süresi nedeniyle insanlarda yapılan pek çok çalışmada 

karşılaşılabilen etik ve motivasyon sorunlarının minimize edilebilmesine olanak tanıması ve 

uzun süreli çalışmalarla kıyaslandığında daha ekonomik olması in-situ çürük modellerinin 

kullanımlarının başlıca avantajları olarak sayılmaktadır (Zero 1995). 

Katılımcı sayısının çoğu zaman 5 ile 40 gibi az sayıda olmasının sorunun görüldüğü 

grubu temsil etmede yetersiz kalmasına neden olması, katılımcıların çalışma protokolüne 

gösterdikleri uyumun sorgulanabilir olması ve in-situ yöntemin kullanıldığı bir çalışmada 

yeterli klinik ve analitik deneyime sahip olunmasının gerekliliği ise bu yöntemin başlıca 

dezavantajlarıdır (Silva ve ark. 2004). 

Değişkenlerindeki çeşitlilik nedeniyle standartların oluşturulmasının mümkün 

olmadığı klinik çalışmalar ile deney şartları tamamen araştırıcı tarafından belirlenip kontrol 

edilebilen laboratuvar çalışmaları arasında bir köprü görevi üstlenen in-situ çürük 
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modellerinin oluşturulmasında; deney parametreleri olan çalışma dizaynı, katılımcı grubunun 

seçimi, uygulanacak klinik protokolünün oluşturulması, kullanılacak olan sert doku tipi ve 

modelin fiziksel şekli ile mineral durumun değerlendirilmesinde kullanılacak metodun seçimi 

konularına dikkat edilmelidir (Hay 1995). 

Katılımcıların seçiminin büyük önem taşıdığı in-situ çürük modellerinin kullanıldığı 

araştırmalarda; en önemli temel şartlardan biri hazırlanan ağız içi modellerinin, genel sağlık 

durumu iyi ve sistemik yada lokal etkili ilaç kullanmayan katılımcılarda uygulanmasıdır. 

Çalışmada yeralacak katılımcıların araştırma konusunu tümüyle özellikle temsil edecek 

yapıda olmasına özen gösterilmeli, çalışma öncesinde katılımcıların dişlerinde mevcut 

bulunan madde kayıpları belirlenip etik sebeplerden ötürü gerekli tedaviler yapılmadan 

çalışmaya başlanmamalıdır. Tükürük akış hızı oranı bu tip çalışmaların önemli bir parçası 

olduğundan, katılımcılar en az 0,2 ml/dk tükürük akış hızı oranına sahip olmalıdırlar. Özel bir 

grubun seçilmesi durumunda (örn. ağız kuruluğu) çalışmanın amacına bağlı olarak bu seçim 

kriteri çalışmanın bütün aşamalarında belirtilmelidir. Yetişkin katılımcılar, çalışmanın klinik 

protokolüne ve randevu sistemine daha fazla uyum gösterebileceklerinden çocuk katılımcılara 

kıyasla daha fazla tercih edilirler. İn-situ çalışmalarda etik işlemlere de önem verilmesi ve 

çalışmaya başlamadan önce mutlaka katılımcıların klinik protokol ile işbirliği içinde olmaya 

gönüllü olduklarını belirttikleri bilgi onam formlarının imzalatılarak toplanması ve Etik Kurul 

onayının alınmış olması gerekir. Ayrıca katılımcılar arası oluşabilecek farklılıkların ortadan 

kaldırılabilmesi ve bulguların istatistiksel olarak değerlendirilebilmesi açısından genellikle 

katılımcı sayısının 40 birey olmasına çalışılmalıdır. 

İn-situ araştırmalarda kullanılan ağız içi apareylerin büyüklüğü ve şekli, sabit ya da 

hareketli olup olmamaları da önemli unsurlar arasındadır. Bu tip planlanan çalışmaların 

içeriğine göre kullanılacak ağız içi apareylerde gerekli durumlarda çeşitli modifikasyonlar 

yapılabilinir. Model planlanırken araştırma konusuna göre, kuronal veya kök çürüğü ayrımı 

yapılmalı ve model üzerinde değişiklikler yapılırken erozyon ve ağız kuruluğu hastaları gibi 

özel hasta grupları ayırdedilmelidir (ten Cate ve Mundroff-Shrestra 1995). Özellikle ağız içi 

sabit sistemlerin kullanıldığı in-situ çalışmalarda katılımcıların çalışma apareyini 

kullanımlarına ve dolayısıyla da çalışmanın güvenilirliğine yönelik pek çok soru işareti de 

ortadan kaldırılır. 

Örneklerin apareyler üzerinde bulundukları bölgelerin lokalizasyonu da in-situ model 

ile elde edilen sonuçları etkileyen bir diğer parametredir. Özellikle besinlerin ve flor gibi 

çürük engelleyici maddelerin etkinliğinin araştırıldığı çalışmalarda örneklerin apareylerde 



 13   

bulundukları bölgelerin, büyük tükürük bezlerinin ağızlarına olan uzaklıkları, çevredeki 

yapıların anatomik özellikleri de çalışma sonuçlarını etkileyecek dikkat edilmesi gerekli 

özelliklerdir (Edgar ve Higham 1995). 

İn-situ çalışmalarda kullanılan apareylere insan ve sığır dişlerinden elde edilmiş blok 

yada tek bir kesit halindeki doku örnekleri yerleştirilir. Klinik eşdeğerliliği açısından 

apareylerde insan dişlerinden elde edilen doku örneklerinin kullanılması tercih edilirken, sığır 

dişi minesi de insan dişi minesine nazaran daha kolay temin edilebilmesi, hem çürük 

oluşumuna hemde çürük önleyici uygulamalara sahip olduğu uniform formdaki 

kompozisyonu nedeniyle daha az oranda farklı cevap verebilmesi ve de poröz yapısı 

nedeniyle de daha hızlı demineralize edilebilmesi gibi avantajlara sahiptir. Ancak sığır dişi 

minelerinin insan diş minesine kıyasla sahip oldukları bu avantajlar in-situ modellerde elde 

edilen bulgularda kalitatif olmamakla birlikte kantitatif farklılıklara neden olurlar (Duggal ve 

ark. 2001). 

Aynı zamanda in-situ çürük modellerinde kullanılan sert doku örneklerinin apareylere 

yerleştirilmesi öncesindeki sterilizasyon koşulları da çalışma bulguları açısından önemlidir. 

1970’lere kadar etilen oksit sıklıkla bu tip çalışmalarda doku örneklerinin sterilizasyonu için 

kullanılmışsa da sterilizasyon işleminin uzun bir zamana ihtiyaç göstermesi ve etilen oksidin 

toksik etkilerinin gösterilmiş olması gibi dezavantajları bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar 

gama ışınıyla yapılan sterilizasyonun mine örneklerinin mikrosertliğinde bir değişkenliğe 

neden olmadığını ancak, yüksek ısının oluştuğu otoklavla yapılan sterilizasyonun mine 

örneklerinde çatlaklara ve mikrosertlik değerlerinde de anlamlı düşmelere neden olduğunu 

göstermiştir. Günümüzde özellikle in-situ modellerde kullanılacak sert dokuların 

sterilizasyonunda doku örneklerinin nemli kalmasına imkan veren gama radyasyonunun 

kullanımı tercih edilmekte ise de etilen oksit ile yapılan gaz sterilizasyonu halen geleneksel 

bir yöntem olarak kabul görmektedir (Sonju Clasen ve Ogaard 1999). 

İn-situ çürük modellerinin kullanıldığı çalışmalarda deney süreci; kullanılan modelin 

tipine, araştırılan konuya, kullanılan analitik metodların hassasiyetine bağlı olarak 45 dakika 

kadar kısa ve 6 ay kadar uzun olabilir. Aynı zamanda in-situ çalışmalarda kullanılan 

apareylerdeki doku örneklerinin değerlendirilmek üzere toplanması için katılımcılardan alınıp 

ağız içi apareylerinin tekrar katılımcılara geri verilmelerine kadar geçecek sürenin de 

mümkün olduğunca kısa olmasının deney süresinin uzamaması ve katılımcıların klinik 

protokolden uzaklaşmamaları açısından önemli olduğu bildirilmektedir (Dijkman ve ark. 

1990, Ogaard 1990). 
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2.5.4. Saptanan Remineralizasyonun Değerlendirilme Yöntemleri 

 

Son yıllarda flor ve benzeri çürük önleyici materyallerin başlangıç lezyonlarının 

remineralizasyonuna etkisi farklı yöntemlerin kullanılması ile araştırılmakta; diş dokularının 

mineral yapılarında ve lezyon derinliklerinde meydana gelen değişiklikler polarize ışık ve ışık 

mikroskobu, konfokal lazer tarama mikroskobu, iyot geçirgenlik testi ile kalitatif olarak; 

kullanılan lazer floresansı ile yarı kantitatif olarak ve yine kullanılan mikrosertlik ve 

mikroradyografi yöntemleri ile de kantitatif olarak değerlendirilmektedir (Haikel ve ark. 

1983, Sonju Clasen ve Ogaard 1999). 

İlk yapılan demineralizasyon ve remineralizasyon çalışmalarında sıklıkla dokularda 

oluşan değişikliklerin değerlendirilmesinde polarize ışık ve ışık mikroskobu kullanılarak 

kalitatif değerlendirme yapılmışsa da, son 20 yıldır konu ile ilgili yapılan çalışmalarda 

dokulara ilişkin değişikliklerin değerlendirilmesinde kantitatif yöntemler olan 

mikroradyografi yöntemi ve mikrosertlik testleri daha yaygın bir şekilde kullanılmaya 

başlanmıştır. Son derece hassas olduğu kabul edilen bu iki yötemden mikroradyografi 

yöntemi mineral içeriğinin en güvenilir şekilde saptanabildiği yöntem; Transversal 

Mikroradyografi (TMR) ise mineral içeriğinin, mineral değişikliklerinin ve mineral 

dağılımlarının direkt ve kantitatif ölçümlerindeki uygulanabilir güvenilir bir yöntem olarak 

bildirilmektedir (Sonju Clasen ve ark. 1997).  

Son yıllarda, Uzunlamasına Mikroradyografi (LMR) olarak adlandırılan farklı bir 

mikroradyografi yöntemi geliştirilmiştir. Yöntem, dokulardaki mineral dağılımlarının tetkinin 

tekrarına imkan tanınmasıyla TMR’dan farklılık gösterir (Sonju Clasen ve ark. 1997). 

Diğer bir kantitatif yöntem ise cilalı örnek yüzeyine paralel yada dik olarak uygulanan 

mikrosertlik ölçüm yöntemidir. Oldukça hassas bir değerlendirme yöntemi olan bu yöntemle 

doku örneklerinin mineral içeriği direkt olarak ölçülemez. Bu değerlendirme yöntemi daha 

çok doku örneklerinin mineden hazırlandığı çalışmalarda tercih edilir. Zira yöntemin dentinde 

uygulanması materyalin zaman içerinde gösterdiği deformasyon nedeniyle sorun 

oluşturmaktadır (Sonju Clasen, Ogaard 1999). 

İyot geçirgenlik testi mineral kaybına bağlı olarak geçirgenlik artışına dayanan hassas, 

indirekt ve kalitatif bir metottur (Sonju Clasen ve ark. 1997).  

On yıl kadar önce demineralizasyon çalışmalarında konfokal lazer tarama mikroskobu 

(CLSM) kullanılmaya başlanmıştır. Sonju Clasen ve ark. 1997’de yaptıkları in-situ 
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çalışmalarında, TMR ile belirlenemeyen erken mine çürüklerinin konfokal lazer tarama 

mikroskobu (CLSM) ile görüntülenebildiğini göstermişlerdir.  

Günümüzde yeni bir değerlendirme metodu ise Kantitatif Lazer Fluoresans (QLF) 

tekniği olup bu teknikte mine yüzeyi lazer ışığı ile aydınlatılır ve bilgisayara bağlı olan bir 

CCD mikro video kamerası ile doku floresansı görüntülenir. Sağlam mine floresansı ile 

karşılaştırılan başlangıç lezyonundaki floresans kaybı yüzdesi bir yazılım ile hesaplanır. Bu 

yöntem in vivo başlangıç mine lezyonlarındaki mineral değişikliklerin izlenmesine olanak 

sağlayabilir (Sonju Clasen ve Ogaard 1999). 

 

2.6. Florun Dişhekimliği Açısından Önemi ve Flor-Diş Minesi İlişkisi 

 

Flor alımıyla çürük sıklığının azalması arasındaki ilişki birçok araştırma ile 

açıklanmaya çalışılmıştır (Nygaard Östby ve ark. 1957, Arends ve ark. 1980, Ogaard ve ark. 

1983, Mahoney ve ark. 1991, Suarez-Almazor ve ark. 1993, Bruun ve Givskov 1978, Extrant 

ve ark. 1985, Oliveby ve ark. 1987, Lamb ve ark. 1993,  Sjögren ve ark. 1997, Seppa ve ark. 

2000). Flor iyonlarının varlığı remineralizasyon kalitesini etkilemektedir. Flor bileşikleri 

çözeltilerden tuz çökelmesini kolaylaştırarak hızlandırmaktadırlar. Kalsiyum fosfat kristal 

yapıları mineralizasyon sırasında apatit yapı yerine oktakalsiyum fosfat yaprak yapı  (OCP) 

şeklinde çökelirler. OCP tuzları zaman içerisinde su kaybına uğrayarak hidroksiapatite 

dönüşürler. Florun bu olayda katalizör rolü oynadığı bilinmektedir. Böylece flor 

dişhekimliğinde giderek önemini artırmıştır. Aynı zamanda, minedeki hidroksiapatit kristal 

yapısındaki hidroksil iyonları, flor iyonları ile yer değiştirerek florapatit yapı oluşturmakta ve 

oluşan florapatit yapı hidroksiapatit yapıya oranla asit ortamda daha az çözünmekte, mine 

daha dayanıklı bir kristal yapıya sahip olmaktadır (Murray ve Rugg- Gunn 1982, Creanor ve 

ark. 1986, Murray ve Naylor 1996,  Craig 2000). 

Flor günümüzde çürük oluşumunu engelleyen en etkin ajan olma özelliğini 

sürdürmektedir. Florun oral kavitede bulunmasıyla birlikte bakteri plağı ve tükürükte bir flor 

rezervuarı oluşmakta ve gerek bakteri plağından gerekse tükürükten salınan flor mine yapısına 

katılmaktadır (Extrant ve ark 1985). 

Flor diş minesi üzerine çürük engelleyici etkisini; 

• Mineral yapının çözünürlülüğünü azaltarak/ engelleyerek 

• Bakteri plağı asit üretimini engelleyerek ve 
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• Remineralizasyonu artırarak gösterir (Hellwig ve ark. 2001). 

Minör iyonların diş sert dokularına girişi, iyonun giriş kabiliyetine, kristalin onu kabul 

etmesine ve kalsifiye dokuların metabolik aktivitesine bağlıdır. İyonlarla diş sert dokusu 

arasındaki ilişkiler; 

• akresyon şeklinde; sert dokudaki hücre oluşumunda meydana gelen su ile 

iyonların kristal yapıya girmeleri, 

• adsorbsiyon şeklinde;  iyonlar arasındaki zayıf elektrostatik kuvvetlerle apatit 

yapının yüzeyinde bulunan hidrasyon tabakasına iyonların spesifik olmayan 

çökelmesi, 

• iyon değişimi şeklinde; apatit yapı içine girebilen, kristalde sıkışma 

oluşturmacak çaptaki iyonların isoiyonik (aynı iyonların, Ca2→ Ca2) yada 

heteroiyonik (farklı iyonların, OH→ F) değişimi, 

• çökelme şeklinde; asidik pH’larda ortamda ani CaF2 çökelmesi, ve 

• rekristalizasyon şeklinde; asidik pH’larda çöken florapatitin billurlaşması 

şeklinde açıklanabilir (de Crousaz ve ark. 1985; Fabien ve ark. 1996). 

 

Yapılan araştırmalar hidroksiapatitin F ve Hidrojen iyonu varlığında 3 tip ana 

reaksiyon oluşturduğunu göstermiştir (de Crousaz ve ark. 1985; Fabien ve ark. 1996). 

 

1. Ca10(PO4)6(OH)2+ H2PO4 → Ca10 (PO4) 6 F2 + 2 OH 

2. Ca10(PO4)6(OH)2+ H2PO4 → 10 CaF2 + 6 (PO4 )3 + 2 OH 

3. Ca10(PO4)6(OH)2+ H2PO4 → 6 CaHPO4 + 2 H2O + 4 Ca 

 

Flor konsantrasyonunun düşük olduğu durumlarda 1 no’lu reaksiyon, yüksek olduğu 

durumlarda 2 ve 3 no’lu reaksiyon meydana gelmektedir. 

Flor aynı zamanda yüksek oranda minenin organik yapısına da bağlanabilir. Veriler, 

florun apatit yapıya % 30 oranında bu yolla girdiğini doğrulamaktadır (de Crousaz ve ark. 

1985).    
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Bugünkü kabul edilen bilgi; florun kristal yapıda OH ile yer değiştirerek girmesi ve 

inorganik yapıyı asitlere karşı dayanıklı hale getirmesi şeklindedir. Bu olay kristal dış 

yüzeyde adsorpsiyon ve heterojenik iyon değişim mekanizmaları tarafından yürütülmektedir. 

Ancak sürme öncesi kullanılan flor bileşikleri için akresyon mekanizmasının geçerliliği 

bulunmaktadır. 

Yapılan araştırmalar, 3000 ppm’lik bir flor konsantrasyonunun çürükleri önlemede 

yeterli olacağını göstermektedir (de Crousaz ve ark. 1985). Bu konsantrasyonda OH 

iyonlarının ancak % 10’u flor iyonları ile yer değiştirebilmektedir. Minedeki tüm 

hidroksillerin, flor iyonları ile yer değiştirebilmesi için 38000 ppm’lik bir flor uygulaması 

gerekmektedir ki bu seçenek bugünkü şartlar altında imkansızdır. 

Ayrıca, flor iyonlarının asit devreye girdiği sırada plak sıvısında bulunması halinde 

mine tarafından emilerek minenin güçlenmesini sağladıkları ve kristal yüzeyinin asidin etkisi 

ile çözünmesini engelledikleri dolayısıyla düşük pH’larda bile asit üretiminin ve minedeki 

çözünmenin azaldığı gösterilmiştir (Peterson 1997, Peterson ve ark. 2002, Irigoyen ve 

Sanchez-Hinojosa 2000, Swan 2000, Estupinan-Day ve ark. 2001, Meyer-Lueckel ve ark. 

2002). 

 

2.6.1. Flor-Tükürük İlişkisi 

 

Tükürükteki flor seviyesi ile çürük sıklığı arasında ters orantılı bir ilişki saptanmıştır 

(Bruun C ve ark.1982). Aynı zamanda dişleri çürüksüz çocuklarda tükürük flor miktarı, 

çürüklü çocuklardan yüksek bulunmuştur (Bruun ve Givskov 1993).  

Dengeli bir diyet ile beslenen kişide tükürük flor konsantrasyonu yaklaşık 0.01-0.05 

ppm olarak belirlenmiştir (Estupinan-Day ve ark. 2001). Flor içeren bir ajanın oral yolla 

alımını takiben tükürük flor konsantrasyonunda hızlı bir artış meydana gelir. Ancak eksojen 

flor kaynağından dolayı gözlenen bu artış, yeni tükürük salgısı ile birleşerek hızlı bir şekilde 

düşer. Florun tükürük klirensi olarak bilinen bu olay birim zamanda tükürükten temizlenen 

flor miktarını tanımlar ve ml/dk olarak ifade edilir.  

Arends ve ark. (1980), florun emilim hızının kandaki flor düzeyinin artış hızıyla 

orantılı olduğunu, florun plazmada maksimum konsantrasyona ulaşmasının, oral yolla alımını 

takiben 30-60 dk sonra gerçekleştiğini, ancak alınmasını takiben hızlı bir artıştan sonra florun, 

birkaç saat içerisinde azalarak yaklaşık 24 saatte normal seviyeye indiğini göstermektedir. 
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Yine bu çalışmada, plazmada florun yarılanma ömrünün, kişiye ve alım miktarına bağlı olarak 

değişmekle birlikte yaklaşık 2-9 saat arasında olduğu, normal şartlarda plazma flor 

seviyesinin 0,013-0,043 ppm arasında bulunduğu ve eğer yutulan miktar düşük ise, plazma 

flor seviyesinin, 3-6 saat içerisinde yutulma öncesi düzeyine geri döndüğü bildirilmiştir.  

Mahoney ve ark. (1991), parotis, submandibular ve sublingual tükürük bezlerinin flor 

konsantrasyonunun, plazma flor konsantrasyonunun yaklaşık 2/3‘ü kadar olduğunu, tükürük 

ve plazma konsantrasyonları arasındaki ilişkinin ise flor yutulumunu takiben, plazmadaki 

artışa paralel olarak tükürük miktarında daha az bir artışla kendini gösterdiğini saptamışlardır. 

Suarez-Almazor ve ark. (1993) tükürük bezlerinden ağız içerisine salgılanan 

tükürüğün miktarının maksimum 1.07 ml olduğunu, yutma sonucunda bu miktarın 0.77 ml’ye 

düştüğünü bildirmişlerdir. Ağızda sürekli bir şekilde devam eden bu sirkülasyon sırasında da 

florun sistemik dolaşıma katılan kısmı gastrointestinal sistemden emilerek tükürük bezleri 

yolu ile ağız ortamına tekrar geri dönmektedir. Araştırmacılar düşük akış hızında olan 

tükürükte; flor eliminasyonunun, yüksek akış hızında olan tükürüğe oranla daha yavaş 

olduğunu ve aynı zamanda kişisel anatomik farklılıkların, ağızdaki mevcut diş sayısının ve 

yutkunma sıklığının tükürükteki flor konsantrasyonu üzerinde etkili olabileceğini 

bildirilmişlerdir.  

 

2.6.2. Flor-Bakteri Plağı İlişkisi 

 

Florun çürük gelişiminin engellenmesinde önemli etkilerinden bir diğeri de plak 

mikroorganizmalarının asit üretimini inhibe etmesidir (Dawes 1965). Asit oluşturan 

bakterilerin etkisinin azalması hem ortamdaki florun artmasına hem de asidojenitelerinin 

önlenmesine bağlıdır.  

Plak içerisindeki florun bağlanma mekanizması tam olarak anlaşılmış değildir. Bakteri 

plağının hem ekstraselüler alanda inorganik yapıya, hem de mikroorganizmalara bağlandığı 

düşünülmektedir. O halde asidik ortamda plaktaki florun büyük bir kısmının çözünmesi, 

florun önemli bir kısmının inorganik yapıya bağlı olduğunu gösterir (Pereira ve ark. 1998).  

Mine apatit kristallerinde bulunan flor serbest iyon halinde olmadığından plak 

içerisindeki veya minedeki serbest flor iyonu konsantrasyonu normal şartlar altında bakteriyel 

enzim sistemlerini inhibe etmek için yeterli değildir. Bakterilerin enzimatik işlevlerinin 

inhibisyonu için ortamda bulunan florun iyonik halde olması gerekmektedir. Flor, başta 
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enolaz olmak üzere fosfoglukonatoz, süksinik dehidrogenaz, fosfogliseromutaz, fosfataz, 

pirofosfataz, pirofosforilaz, asetil kolinesteraz, aldoz, gliseraldehit- 3 fosfat- dehidrogenaz, 

peroksidaz gibi glikoliz ve şeker taşınmasında yer alan birçok enzimi inhibe ederek 

bakterilerin asit üretimini engeller. Enolaz, glikolitik reaksiyon zincirinde şekerin taşınması 

için önemli olan fosfoenolpiruvat oluşumu sırasında gereklidir. Florun ortamdaki varlığı ve 

sitoplazmik asidifikasyonun sonucu enolaz enziminin azalması ile reaksiyonun bir sonraki 

aşaması olan fosfoenolpiruvatın intraselllüler düzeyini düşürmesi, fosfoenolpiruvatın şeker 

fosfotransferaz taşıyıcı sisteminin kapasitesini azaltmaktadır. Bu durumla birlikte hücre içi 

polisakkaritler tutulması azalmaktadır (Hamilton ve Bowden 1996). 

Bakteri plağı pH’ı düştüğünde, mutans streptokokları ve laktobasiller gibi asidojenik 

mikroorganizmaların bakteri plağı içinde varlığı oldukça fazladır. Ortamda flor bulunduğunda 

mutans sterptokoklarının oranı da azalmaktadır. Bu durum mutans streptokoklarının flor 

varlığına diğer mikroorganizmalardan daha dayanıksız olması ve florun bakteri plağı pH’ı 

üzerine etkisi sonucunda düşük pH’larda yaşayabilen mutans streptokoklarının ekolojik 

avantajının ortadan kalkmasından dolayıdır (Seppa ve ark. 2000).  

Son yıllardaki çalışmalar, flora dirençli mutans streptokoklarının geliştiğini ortaya 

koymaktadır. Farelerde yapılan çalışmalarda flora dirençli mutans streptokoklarının ilk 

bakteri türlerine oranla daha az asidojenik ve kariyojenik olduğu görülmektedir (Tansu 1974). 

Flor içeren materyallerin bakterilerin gelişimini inhibe edici etkileri yapılan 

çalışmalarla ortaya konmuş ancak bu etkinin materyalin flor salınım süresiyle sınırlı 

bulunduğunun da altı çizilmiştir (Seppa ve ark. 2000).   

 

2.7. Çürüğün Önlenmesinde Etkili Profilaksi Ürünleri 

 

Son yıllarda diş macunu, ağız gargarası, diş ipi, kürdan, sakız gibi çürük önleyici 

profilaksi ürünlerinin diş dokularının mineral içeriklerine ve mineral içeriklerindeki 

değişimlere etkileri, in-situ çürük modellerinin kullanıldığı pekçok çalışmayla araştırılmıştır 

(Bruun ve Givskov 1978, Arends ve ark. 1980, Le Compte ve Whitford 1981, Extrant ve ark. 

1985, Eisen ve Le Compte 1985, Oliveby ve ark. 1987, Mellberg 1990, Mahoney ve ark. 

1991, Aguirre-Zero ve ark 1993, Altinova ve ark., Suarez-Almazor ve ark. 1993,  Lamb ve 

ark. 1993, Chaet ve Wei 1997, Sjögren ve ark. 1997, Yanıkoğlu ve ark. 1997, Limeback 1999, 

Seppa ve ark. 2000, Weidlich ve ark 2002). Yapılan bu çalışmalarda özellikle flor içerikli 
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profilaksi ürünlerinin yanısıra kalsiyum laktat, kalsiyum fosfat ve üre gibi katkı maddelerine 

sahip yeni ürünlerin de çürük önleyici potansiyelleri değerlendirilmiştir (Exstrand 1987, 

Jacobson ve ark 1992, Kunzel 1993, Moreno 1993, Chow ve ark. 1994, Bergmann ve 

Bergmann 1995, Sjögren ve ark. 1997, Reynolds ve ark. 2003, Lagerweij ve Ten Cate 2002, 

Bjornstrom ve ark. 2004, Iijima ve ark. 2004). 

 

2.7.1. Şekersiz Sakızlar 

 

Ksilitolün ağız mikroorganizmaları tarafından fermente edilemediğinin saptanması, 

sorbitolün ise mutans streptokokları tarafından çok yavaş bir şekilde fermente edildiğinin 

tespiti; şeker değişkenleri olarak adlandırılan bu materyallerin; günlük kullanım sıklıkları çok 

fazla olan ve yapılan çalışmalarla da şeker içerikli olduklarında çürük oluşumunu ilerletici 

etkileri bulunduğu bildirilen sakızlar içerisine ilavesine neden olmuştur (Bruun ve Givskov 

1978, Extrant ve ark. 1985, Oliveby ve ark. 1987, Lamb ve ark. 1993,  Sjögren ve ark. 1997, 

Seppa ve ark. 2000, Anderson ve ark. 2003). 

Sakızlar bir taraftan bakteri plağının mekanik olarak diş yüzeylerinden 

uzaklaştırılmasını sağlarken diğer taraftan da özellikle tükürük miktarı normal değerlerin 

altında olan bireylerde tükürüğün akış hızını ve miktarını artırırlar. Aynı zamanda yapılarında 

şeker değişkenleri bulunduğunda mikroorganizmaları inhibe ederek plak asidojenitesinin 

azalmasını sağlarlar (Extrant ve ark. 1985). Yapıları içerisinde sakkaroz bulunduğunda ise 

bakteri plağının gelişimini stimüle ettikleri ve plağın mine yüzeyine yapışkanlığının 

artmasında rol oynadıkları bildirilmiştir (Oliveby ve ark. 1987). 

Yapılan çalışmalarla sorbitol ve ksilitollü sakızların şekerli sakızların aksine çürük 

yapıcı olmadıkları, in-situ olarak kısa süreli yapılan çalışmalarla da sorbitol ve ksilitol içerikli 

sakızların mine remineralizasyonunda benzer yararlı etkiyi gösterdikleri saptanmıştır. 

Gerçekleştirilen klinik çalışmalarla ise ksilitollü sakızların sorbitollü sakızlara kıyasla çürük 

önleyici özelliklerinin daha üstün olduğu ortaya konulmuştur (Bruun ve Givskov 1978, Seppa 

ve ark. 2000).  

Plak pH’ını yükselttiği bildirilen şekersiz sakızların etkinliklerinin ortaya çıkabilmesi 

için optimal sakız çiğneme süresinin 20 dakika olması gerektiği (Bruun ve Givskov 1978, 

Extrant ve ark. 1985) ve özellikle yemek ve ara öğünleri takiben kullanılmalarının da 
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demineralize minenin remineralizasyonuna imkan vermesi açısından önemli olduğu yapılan in 

vivo çalışmalarla da gösterimiştir (Sjögren ve ark. 1997; 2002). 

 

2.7.2. Remineralizasyon Oluşumunda Etkili Madde İlaveli Sakızlar 

 

Şekersiz sakızların ağız-diş sağlığı üzerine olan olumlu etkileri ve gelişmiş 

toplumlarda özellikle okul çağı çocukları arasındaki yüksek kullanım oranları nedeniyle 

dişhekimliğinde çürükten korunmaya yönelik uygulanan programlar içerisinde yer almaları; 

özellikle başta sakız üreticisi firmalar olmak üzere dişhekimliği alanındaki araştırıcıların 

konuyla ilgili yeni arayışlar içerisine girmesine neden olmuştur. Böylelikle dişhekimliğinde 

öncelikle bakteri plağı ve plak mikrooraganizmaları üzerine inhibe edici etkinliği saptanmış 

olan ve diş dokusu içerisinde yer aldığında da asitlere karşı daha dirençli bir yapının 

oluşmasına neden olan florun sakızlar içerisinde yer alması gündeme gelmiş ve bunu, oral 

kavite içerisine yine çiğnenen şekersiz sakızlarla taşınabilecekleri düşünülen, çürük önleyici 

etkinlikleri kanıtlanmış olan klorheksidin, kalsiyum fosfat ve üre gibi diğer bazı maddelerin 

ilavesi izlemiştir.  

Yiyecek ve içeceklerde eser miktarda, çay yaprakları ve deniz ürünlerinde  ise yüksek 

konsantrasyonlarda bulunan, ayrıca bölgesel farklılıklarla birlikte içme sularında, yer altında 

ve havada da yer alan flor; alım sıklığına ve miktarına bağlı olarak kemiklerde birikebilirken; 

büyük oranda böbrekler, daha küçük oranlarda ise dışkı, ter ve tükürük yoluyla vücuttan atılır 

(Balamir ve Batırbaygil 1983, Mellberg ve Ripa 1983). Erişkin bir kişinin günlük flor 

alımının 1/3’ünün (yaklaşık 0,3 – 0,7 mg flor) et, balık, süt, yumurta, yağ, hamur ürünleri, 

çay, sebze, patates, meyve, şeker gibi yiyeceklerle alındığı saptanmıştır (Hellwig ve ark. 

2001). 

Dişhekimliğinde ilk olarak 19. yüzyılda kullanılmaya başlanan, diş minesini asit 

ataklara karşı dirençli hale getirdiği bildirilerek çürük profilaksisindeki rolü ortaya konan 

florun; besinlerle yetersiz alınımı nedeniyle ucuz ve güvenli bir yöntem olan tablet formunda 

lokal yolla organizmaya alınımı söz konusu olmuştur. 

Günümüzde çürük profilaksisinde etkin rol oynadığı kesinlik kazanmış olan flor; 

organizmaya, içme sularına, tuz ve süte ilavesi ile sistemik olarak alınabildiği gibi yapılarına 

katıldığı diş macunu, ağız gargarası, diş ipi, kürdan ve son olarak da sakızlarla da lokal olarak 

alınabilmektedir.  
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Florun diş çürüğünü önlemedeki gerçek mekanizmasının gelişmekte olan diş 

dokularının yapısına sistemik yolla girmesi şeklinde değil, yüzeyel temas ile olduğu kabul 

edilmektedir. Yüzeyel temasın gerçekleştiği lokal yolla alınan flor içerikli ürünlerin 

etkinliğinde; ürünün şekli, tipi, içerdiği flor bileşiğini ağız ortamına salma mekanizması, bu 

yolla minede ve plakta depolanan flor miktarı, uygulama sıklığı ve uygulama süresi önemli 

rol oynar (Mellberg ve Ripa 1983).  

Bruun ve Givskov (1978), yaptıkları bir araştırmada, sakızlara eklenen flor 

bileşiklerinin, flor kullanımını etkin kılmakla kalmadığını, aynı zamanda florun lokal ve 

sistemik etkisini kombine hale getirerek etkinliğinin artmasına neden olduğunu ifade 

etmişlerdir. Yine aynı araştırıcılar; flor tabletlerinin emilmesinden ve flor içeren sakızların 

çiğnenmesinden sonra florun klirensinin farklılık göstermediğini, sağlıklı bireylerde flor 

klirens hızının yaklaşık 20 dk olmasına karşın, ileri derecede tükürük akışı azalan bireylerde 

bu hızın 40-50 dk’ya yükseldiğini ve tablet başına 0.1 mg sodyum florür içeren sakızın 

çiğnenmesi ile başlangıç halindeki yüzey lezyonlarının remineralizasyonunda önemli 

ilerlemeler kaydedildiğini bildirmişlerdir.  

Extrant ve ark. (1985), her gün florlu sakız çiğnenmesinin, bakteri plak asidojenitesini 

inhibe ettiğini in vivo olarak göstermişlerdir. 

Oliveby ve ark. (1987), kısmi ağız kuruluğu ve rampant çürüğü olan bireylerde, florlu 

sakızların flor iyonu salınımını ve tükürük sekresyonunu stimule etmeleri nedeniyle, florlu diş 

macunları ile birlikte kullanılabileceklerini bildirmişlerdir. 

Yapılan çalışmalarda içerisinde  0,25 mg sodyum florür bulunan sakızların oldukça 

düşük miktarda günlük flor alınımına imkan verebileceğinin bildirilmesi (Hattab ve ark. 1989) 

flor içerikli sakızların, topikal flor ajanı olarak kullanımlarını yaygınlaştırmıştır.  

Yine yapılan çalışmalarla sakızlardan tükürük içerisine salınan flor miktarının flor 

tabletleri ile kıyaslanabilecek ölçüde olabileceği bildirilmiştir (Sjogren ve ark. 1993). 

1993’de Lamb ve ark.’nca yapılan bir in-situ çalışmada mine dokusunda ve dentinde 

florlu sakız çiğnenmesini takiben remineralizasyon saptanmıştır.  

Sjögren ve ark. (1997), % 10’luk sakkaroz gargarasını takiben florlu sakız 

çiğnenmesinin plak pH’ını yükselttiğini, uzun süreli çiğnemenin ise plak pH’ındaki etkisini 

artırdığını bildirmişlerdir.  

Sjögren ve ark. (2002), sakızın çiğnenmesi sırasında ve sonrasındaki flor 

konsantrasyonunun sakızın çiğnenmediği tarafa kıyasla çiğnendiği tarafta daha fazla arttığını; 
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florun ağızdan uzaklaştırılmasında sakızın çiğnenme süresinin önemli olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Seppa ve ark. (2000), florlu sakızların mine ve kök yüzeyindeki lezyonların 

remineralizasyonunda etkili olduğunu, florlu sakızların alınmasını takiben tükürük ve bakteri 

plağında flor konsantrasyonunda ilk 20 dakika artış gösterdiğini ve salınan flor konsantrasyon 

değerinin 5-10 dakika arasında en yüksek düzeye ulaştığını bildirmişlerdir. Aynı çalışmada; 

flor etkinliğinin çiğneme süresi ile olan ilişkisi de araştırılmış ve uzun süreli çiğnenmenin 

tükrükteki flor konsantrasyon artışında çok az etkili olduğu gösterilmiştir.   

Sjögren ve ark.’nın (2002) yaptığı in-situ bir araştırmada, florlu sakızın, üre ilaveli ve 

plasebo sakıza oranla remineralizasyonu sakız çiğnenen tarafta düşük oranda artırdığı, ancak 

tüm grupların sakız çiğnetilmeyen kontrol grubuna göre remineralizasyonu yüksek oranda 

artırdığını ortaya koymaktadır. Yine aynı çalışmada üre içeren sakızların hızla plak pH’ının 

yükselmesine neden olduğu bildirilmiştir. 

Reynolds ve ark. (2003), sakızlara flor eklemek yerine süt kazeini eklemiş ve böylece 

remineralizasyon artışını, apatit kristal yapısındaki kalsiyum mineralizasyonuna bağlı tutarak 

belirgin şekilde göstermişlerdir. Aynı araştırmacının da içinde bulunduğu son yıllarda yapılan 

farklı çalışmalarda (Reynolds ve ark. 1981; 2003), sakız, emme tablet gibi ürünlere eklenen 

süt kazeinine flor bağlama yöntemleri araştırılmakta ve düşük konsantrasyonlarda ağız 

ortamında salınan florun bakteri plağı üzerine tutunarak uzun süreli salınım yapıp 

yapamayacağı, kimyasal formülleri ve etkinlik dereceleri araştırılmaktadır. 

Suda ve ark.’nın (2006), yaptığı bir çalışmada ksilitol ve kalsiyum laktat içeren 

sakızların yanlızca ksilitol içeren sakızlara nazaran mine yüzeyinde daha fazla 

remineralizasyona neden olduğu bildirilmiştir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Katılımcı Seçimi Ve Katılımcıların Çalışmaya Hazırlanması 

 

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. ve 3. sınıflarında eğitimlerine devam 

etmekte olan, yaşları 20-25 arasında değişen 40 öğrenci, Diş Hastalıkları ve Tedavisi 

Anabilim Dalı polikliniğinde ağız-diş sağlığı açısından klinik olarak muayene edilmiştir. 

Tablo 3-1’ de belirtilen kriterlere uygunluğu saptanan, İstanbul’da yaşayan ve çalışmaya 

gönüllü olarak katılabileceğini bildiren,19 sağlıklı dişhekimliği öğrencisi çalışmaya dahil 

edilmiştir. 

 

Tablo 3-1: Katılımcıların seçiminde kullanılan kabul ve ret kriterleri (Buchalla W ve ark. 2002). 

 

Kabul kriterleri 

• Bay/Bayan, 18-50 yaş arası, 

• Sağlıklı bireyler, 

• En az 20 dişe ve ortalama ağız hijyen özelliğine sahip (günde iki veya fazla diş fırçalayan), 

• Uyarılmış tükürük oranı 0,7 ml./dk.’ya eşit yada fazla olarak ölçülen, 

• Tükürük tamponlama kapasitesi orta veya yüksek değerde olan, 

• Çalışma protokolünü anlayabilecek ve uygulayabilecek düzeyde ve bunu yazılı olarak temin edebilen , 

• Çalışma süresinde, önerilen hijyen ürünleri haricinde flor içerikli dental ürün kullanmamayı kabul eden kişiler 
çalışmaya kabul edilirler. 

 

Ret Kriterleri 

• Devam eden diş tedavisi yada herhangi ağız içi tedavisi durumu 

• Periodontitis yada dişlerde mobilite durumu 

• Ağız mukozası yada dişetlerinde herhangi bir patolojik değişiklik varlığı 

• Ağız hijyen ürünlerine allerjisinin ve tedavi edici ajanlara karşı ağız mukozasının allerjisinin olması durumu 

• Çalışma süresince kullanılacak ürünlere veya diş macunlarına karşı alerji olma durumu 

• Flor içeren jellerin, erosiv ağız spreylerinin ve anti-astım ilaçlarının apareylerin uygulanmasını takiben kullanılması 

• Hamilelik yada emzirme dönemi 

• Farklı bir klinik çalışmaya apareylerin uygulanmasını takiben katılma durumunda 
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          Çalışmamız gönüllü katılımcılar üzerinde in-situ olarak gerçekleştirilmesi planlanan bir 

araştırma olduğundan; öncelikle etik komite onayı alınmıştır ( Etik Kurul Onay No: 

2005/1591). Çalışma başlangıcında tüm katılımcılara çalışmanın amacının, içeriğinin, deney 

süresinin, katılımcıların ve araştırıcının deneysel periyod süresince devam edecek 

sorumluluklarının açıklandığı “Bilimsel Çalışma ve Gönüllü Bilgilendirme ve Onam Formu” 

(Form 1) iletilerek yazılı ve imzalı onayları alınmıştır.  

Katılımcıların onaylarının alınmasını takiben çalışma süreci başlatılmış ve ilk olarak 

katılımcıların “Klinik Araştırma Takip Formu” (Form 2) oluşturarak, tükürük 

değerlendirmeleri yapılmıştır. Katılımcıların, iki hafta öncesinden herhangi bir antibiyotik 

tedavi uygulamadıklarını, iki saat öncesinden herhangi bir antibakteriyel ağız gargarası 

kullanmadıklarını ve yemeyi, içmeyi terk ettiklerini teyit etmelerini takiben, çalışma sürecinin 

başlangıcında ve sonunda tükürük akış hızı, tamponlama kapasitesi ve streptokokus mutans, 

laktobasil sayısılarının tespiti için tükürük örnekleri toplanmıştır. Aynı zamanda çalışmaya 

başlamadan önce her katılımcının tükürüğünde mevcut bulunan flor miktarı ile çalışma 

sırasında kullandırılacak florlu sakızın çiğnenmesini takiben 0., 5., 10. ve 20. dakikalarda 

ağıza salınan flor miktarları ölçülerek kaydedilmiştir. 

Dişleri flor içermeyen bir cila patı kullanılarak temizlenen katılımcıların, gıda 

alınımlarındaki olası farklılıkların çalışma sonuçlarını etkileyebileceğinin altı çizilmiş, bu 

nedenle de çalışma süresince verilen ağız içi apareyleri ve deney materyalleri ile belirtilen 

gıda ve içeceklerin birlikte alınmamasının önemine ve gerekliliğine dikkat çekilmiştir. 

 

3.2. Mine Örnekleri 

 

3.2.1. Mine Örneklerinin Hazırlanması 

 

Çalışmada kullanılacak mine örnekleri İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 

Ağız Diş-Çene Cerrahisi Anabilim Dalında, periyodontal ve ortodontik nedenlerle çekim 

endikasyonu konmuş çürüksüz yirmi yaş dişlerinden hazırlanmıştır. Dişler çekimden 

örneklerin hazırlanacağı zamana kadar % 0,9’luk NaCl çözeltisinde (İzotonik Solüsyon, 

Eczacıbaşı, Baxter, Türkiye) buzdolabında -4 oC’de saklanmışlardır. Üzerlerindeki yumuşak 

doku artıklarının yumuşak kıllı fırça (Meridol, GABA, GmbH, Almanya) ile temizlenmesinin 

ardından su soğutması ve ince elmas piyasemen möleti (Gebr. Brasseler GmbH u. Co KG, 
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Komet, Almanya) (Resim 3-1) yardımıyla dişlerin vestibül ve bukkal yüzeylerinde, ilk kesit 

kesici yüzeylere paralel olarak ikinci kesit de mine-sement sınırının yaklaşık 1 mm üzerinden 

olacak şekilde gerçekleştirilmiş ve bu sayede tüm düz veya az oranda eğimli yüzeylerden 

3x3x2 mm3 formuna sahip toplam 147 adet mine örneği hazırlanmıştır (Resim 3-2).  

 

 

 

Resim 3-1: Dişlerin preparasyonu için kullanılan elmas piyasemen möleti (Brasseler GmbH, 
Komet, Almanya). 

 

 

 

Resim 3-2: Mine örneklerinin hazırlanması öncesinde dişlerde yapılan kesitler. 
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3.2.2. Mine Örneklerinin Sterilizasyonu  

Yukarıda anlatılan şekilde hazırlanan mine örnekleri 55°C’de etilen oksit ile gaz 

sterilizasyonuna tabi tutulmuşlar ve ardından da olası kalan etilen oksit artıklarından 

arındırılmak üzere dört hafta boyunca her gün değiştirilen steril izotonik çözeltide 

saklanmışlardır (Gelhard ve ark. 1979). 

 

3.2.3. Mine Örneklerini Taşıyan Plastik Kalıpların Hazırlanması 

 

Mine örnekleri; Berlin Frei Üniversitesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Bölümü, Klinik 

Araştırma Laboratuvarında, çalışma için özel hazırlanan silikon kalıplar içerisindeki soğuk 

akril (Technovit 4071; Heraeus Kulzer, Hanau, Almanya) (Resim 3-3) yapıya etki yüzeyleri 

açıkta kalacak şekilde gömülerek üzerlerinde işlem yapılıncaya kadar izotonik solüsyonda 

muhafaza edilmişler ve daha sonra da örnek üst yüzeyleri abrasif özellikleri artan su 

zımparalarının (500, 1200, 2500, 4000, Silicon Carbide Grinding Paper, Exakt Apparatebau, 

Norderstedt, Almanya) kullanıldığı bir cilalama makinesi ile (Phoenix Alpha; Wirtz-Buehler, 

Düsseldorf, Almanya) (Resim 3-4) cilalanmışlardır. 

 

 

 

Resim 3-3: Mine örneklerinin içerisine gömüldükleri akrilik materyal. 
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Resim 3-4: Cila makinesi (Wirtz-Buehler, Düsseldorf, Almanya). 

 

3.2.4.  Örneklerin Demineralizasyon Çözeltisinde Bekletilmesi 

 

Çalışmanın bu aşaması da Berlin Frei Üniversitesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi 

Bölümü, Klinik Araştırma Laboratuvarında gerçekleştirilmiş olup, tüm mine örneklerinin üst 

yüzeylerinin yaklaşık yarısı tırnak cilası ile (Betriks, Frankfurt / Main, Almanya) 

kaplanmıştır. Bu işlem ile sağlam mine örnek yüzeylerinde, yüzeyin 1/3’nün 

demineralizasyondan korunması ve daha sonra yapılacak ölçümler sırasında da bu bölgenin 

referans olarak kullanılması amaçlanmıştır (Resim 3-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3-5: Soğuk aklilik içerisine gömülen mine örnek yüzeylerinin demineralizasyon öncesi 
tırnak cilası ile örtülmesi. 
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Demineralizasyon çözeltisindeki mine örnekleri 12 gün süreyle 37 °C’deki etüv 

içerisinde (BR 6000; Heraeus, Hanau, Almanya) bekletilmişlerdir. 

Analiz terazisi kullanılarak (Tip AG204; Metler, Gießen, Almanya) demineralizasyon 

çözeltisinin içeriğindeki maddelerin doğru miktarlarda katılımı sağlanmış ve çözeltinin 

günlük olarak kontrol edilen pH değerlerinin (pH /Redox - / sıcaklık-ölçüm cihazı GMH 

3510; Greisinger, Regenstauf, Almanya) nominal değerden sapması halinde sınırlı miktarda 

kullanılan potasyumhidroksit (10 M) çözeltisi ile azalması, süt asidi ile ise artışı sağlanmıştır 

(Tablo 3-2). 

 

Tablo 3-2: Çalışmada kullanılan demineralizasyon çözeltisi (Buskes ve ark. 1985). 

 

Demineralizasyonu takiben mine örnekleri, plastik kalıplardan kesici pens ve kesici 

elmas mölet (Gebr. Brasseler GmbH u. Co KG, Komet, Almanya) (Resim 3-1) yardımıyla su 

soğutması altında soğuk akrilikten çıkartılmış ve örneklerin üzerinde kalan tırnak cilası 

artıkları plastik taşıyıcı kalıp yüzeylerinden, kullanılan bir kesici uçlu spatülle mine 

yüzeylerine temas etmeyecek şekilde soyularak dikkatlice temizlenmiştir. Daha sonra mine 

örneklerinin sağlıklı üst yüzeylerinin tamamı ile demineralize edilen bölümlerinin yarısı 

tırnak cilası ile yeniden kapatılarak örnek yüzeylerinin 2/3’ü örtülü, 1/3’ü temas alanı olarak 

bırakılmıştır (Şekil 3-1). 

Kullanılan kimyasal maddeler 
konsantrasyon 

mmol / l 
miktar 

Preparat 

Kalsiyumkloriddihidrat (CaCl2 2H2O ) 3,0 2,205 g 

Potasyumhidrojenfosfat (KH2 PO4) 3,0 2,041 g 

CH3COOH 50,0 15,012 g 

Potasyumhidroksit (KOH) 10M pH 5 23 ml 

Metilendifosfat  

(MHDP) (CH2[P(O)(OH)2]² 
0,006 5,3 mg 

Timol (C10H14O)  Az miktarda 

Distile su  55,6 5 Litre 

 

toplam 

5 Litre 
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                      Kapatıcı cila             demineralize alan         remineralize “etki beklenen “alan 

                                                                                        

 

 

  

                                                                                                  Teknovit-epoksi                 

                                                                                                             resin 

 

 

          sağlam mine                 demineralize mine  

 

 

Şekil 3-1: Çalışmada kullanılan mine örneklerinin şematik olarak ağız ortamına taşınmadan 
önceki formu. 

 

Demineralizasyon çözeltisi ile meydana gelmesi hedeflenen yüzeyaltı mine lezyon 

oluşumu (çürüğe benzer lezyon), rastlantısal seçilen birkaç mine örneğine mikroradyografik 

analiz (TMR Versiyon 2.0.27.2; Inspektor Research System, Almanya) uygulanmasıyla 

kontrol edilmiştir. Örnekler, demineralizasyonu takiben ağız içi apareylere yerleştirilene kadar 

geçen sürede % 0,9’luk NaCl çözeltisi içinde saklanmışlardır. 

 

3.3.  Ağız İçi Apareyler 

 

3.3.1.  Ağız İçi Apareylerin Planlanması 

 

Mine örneklerinin katılımcıların ağzında istenen sürelerde kalabilmesi için her 

katılımcıya özgü hareketli bir alt çene apareyi hazırlanmıştır. Apareylerin hazırlanması 

öncesinde, alt ve üst çenenin aljinat (Ecǒ-fast Alginate, Dental Greenline, İtalya) ölçüleri 

alınarak, üzerlerinde apareylerin planlandığı çalışma modelleri hazırlanmış ve kullanımları 

sırasında fonasyonun etkilenmemesi için apareylerin mümkün olduğunca çiğneme 
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hareketlerine uyumlu ve rahat kullanılmaya olanak sağlayacak şekilde tasarlanmasına dikkat 

edilmiştir (Koulourides ve ark. 1964). 

Çalışmada kullanılan hareketli altçene apareyleri, sağ ve sol kanin dişlerinin 

distalinden sağ ve sol çenelerde varolan son molar dişin distaline kadar uzanan ve üzerinde 

mine örneklerinin taşınmasına imkan veren 3 - 4 adet yuva bulunan 2 farklı renkli vestibül 

akrilik band ile lingual bölgede tüm dişlerin ekvator hattının üzerinden geçen, derinliği her bir 

katılımcının ağız tabanı derinliğinin izin verdiği ölçüde hazırlanmış olan akrilik (Orthocryl; 

Dentaurum, Pforzheim, Almanya) bir yapının 0,9 mm’lik ortodontik tellerle birleştirilmesi 

şeklinde tasarlanmıştır. Alt çene apareylerinin vestibül bantlarının biri şeffaf diğeri ise 

katılımcının apareyini temizlemesi sırasında dokunulmaması gerektiğini kendisine 

hatırlatması açısından pembe renkli akrilikten hazırlanmıştır. Ayrıca apereylerin 

tutuculuğunun arttırılabilmesi amacıyla topuz kroşelerden yararlanılmış olup, akrilik plak 

bitimleri diş yüzeylerine doğru sıfırlanmıştır (Şekil 3-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-2: Şematik olarak çalışmada kullanılan mandibular ağız içi apareyi 

 

 

 

 

 

Fırçalanmayan taraf, örnekler 

0,5 mm gömülü 

Fırçalanan taraf, örnekler 

yüzeyde 
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3.3.2.  Alt Çene Apareyleri Üzerinde Mine Örneklerinin Düzeni 

 

Rastgele iki gruba ayrılmış ve numaralandırılmış mine örnekleri, yüksek erime 

derecesine sahip bir mumla (Impression Compound–Red, Kerr, İtalya) ağız içi apareylere 

sabitlenmiştir. Apareylerin pembe akrilden hazırlanmış sağ vestibül bantları fırçalama 

yapılmayan taraf olarak belirlenmiş ve mine örnekleri bu bölgede aparey yüzeyinden 0,5 mm 

daha derine yerleştirilirken; apareylerin şeffaf akrilden hazırlanmış olan sol vestibül 

bantlarına mine örnekleri aparey yüzeyi ile aynı düzlemde olacak şekilde yerleştirilmiştir 

(Resim 3-6:a-b) (Form 2). 

 

 

 

 

 

Resim 3-6: Çalışmada kullanılan mandibular ağız içi apareyleri 

 

a- mine örnekleri yerleştirildikten sonra  b- mine örnekleri yerleştirilmeden önce 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) a) 
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3.4.  Çalışmada Kullanılan Deney Materyali “Sakızlar” 

 

Çalışmada; içerisine 0,25 mg sodyum florür katılarak özel olarak hazırlanmış olan 

4560 adet florlu sakız (Ülker- Baycan Çiklet ve Gıda Sanayi A.Ş., Türkiye) ile tamamen aynı 

etken maddelere sahip ancak flor içermeyen aynı sayıdaki plasebo sakız (Ülker- Baycan 

Çiklet ve Gıda Sanayi A.Ş., Türkiye) kullanılmıştır. Tüm çalışma süresi boyunca kullanılan 

9120 tablet sakız gruplandırılarak, oda sıcaklığında üretici firmanın tavsiyesi doğrultusunda 

saklanmıştır (Tablo 3-3) (Resim 3-7). 

 

Tablo 3-3: Çalışmada kullanılan sakızlar ve içerikleri. 

    sakız tipleri          şeker alkolü          tek tablet ağırlığı            NaF (mg) 

 

Flor eklentili             tablet              sorbitol-xylitol             1,43 mg*                    0,25mg 

şekersiz                               

sakız   

 

 

Plasebo şekersiz        tablet              sorbitol-xylitol             1,43 mg *                    0 mg 

sakız   

 

 

 

 

Resim 3-7: Çalışmada kullanılan sakızlar. 
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3.5.  İn-situ Deney Düzeni ve Süreci 

 

Plasebo kontrollü, raslantısal, çift körleme olarak düzenlenen ve iyi klinik kullanım 

(GCP- good clinical practice) kılavuzluğu doğrultusunda planlanmış olan çalışma her biri 20 

gün olan 3 ayrı in-situ deney sürecinden oluşmaktadır. 

Deney sürecinin başlatılmasından önce, ağız içi apareylerin kullanımı sırasında altçene 

mukozasında vuruk gibi olası sorunların ortadan kaldırılabilmesi için katılımcılardan altçene 

apareylerini mine örnekleri henüz apareylere uygulanmamışken 1-2 gün süreyle kullanmaları 

istenmiştir.  

Katılımcılardan, in-situ deney süresince, ağız içi apareylerinin vestibülünde saydam 

renkli olarak hazırlanan bandın üzerine yüzeyel olarak yerleştirilmiş olan mine örneklerini, 

ağız dışında kendilerine çalışma başlangıcında verilen diş fırçası (Meridol, GABA, GmbH, 

Almanya) ve flor içermeyen diş macunu kullanarak (Meridol, GABA, GmbH, Almanya), 

günde 1 defa örneklerin üzerlerinden 5 defa nazikçe aynı yönde geçmek suretiyle 

temizlemeleri istenirken, pembe renkle renklendirilerek hazırlanmış olan diğer bukkal bant 

üzerindeki yüzeyden 0,5 mm daha derine gömülmüş mine örneklerini, bakteri plağı 

oluşumuna imkan tanıyacak şekilde fırçalamadan bırakmaları istenmiştir. Katılımcıların tümü 

bu koşullar için eğitilmiş ve kontrol edilmiştir.  

Çalışma periyodu boyunca katılımcılar, tüm ağız hijyen bakımlarını apereylerindeki 

mine örneklerinin temizlenmesinde kullandıkları diş fırçasını ve diş macununu kullanarak 

devam ettirmişlerdir. Aynı zamanda katılımcılardan verilen macun dışında kesinlikle herhangi 

bir çürük engelleyici ya da anti-bakteriyel kimyasal ajan yada enstruman (florlu diş ipi gibi) 

kullanmamaları, yüksek flor içerikli besinleri tüketmemeleri istenmiş ve de sonuçların sağlığı 

açısından bir kez daha ilgili konulara dikkatleri çekilmiştir. 

Katılımcılar, alt çene apareyleri ağızlarında iken saat 10:00, 12:00, 14:00 ve 16:00 olmak 

üzere günde 4 kez 2 adet tablet sakızı 20 ‘şer dakika süreyle çiğnemiş ve bu süre sonunda 

sakızlar ağız ortamından uzaklaştırılmışsa da katılımcılardan apareylerini öğün ve ara öğünler 

ile ağız hijyen işlemleri dışında ağızlarında taşımaları istenmiştir. 

Görsel yada lezzet açısından aralarında bir fark bulunmayan florlu şekersiz sakızlar ve 

plasebo sakızlar ikinci araştırmacı tarafından düzenlenerek katılımcılara dağıtılmıştır. 

Katılımcılar ve araştırmacı, plasebo sakız ve florlu sakız grupları konusunda 

bilgilendirilmemiş, bu bilgi katılımcılar için çalışma süresinin sonuna kadar, araştırmacı için 

ise mikroradyografik değerlendirme sonrasına kadar gizli tutulmuştur. 
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Katılımcılardan, apareylerini, öğünler ve ağız hijyen işlemleri gibi kullanılmadıkları 

tüm sürelerde çalışma başında hazırlanıp kendilerine teslim edilen, içerisinde serum fizyolojik 

kullanılarak nemlendirilmiş steril gazlı bezlerin bulunduğu kutular içerisinde muhafaza 

etmeleri istenmiştir (Resim 3-8).  

 

 

 

Resim 3-8: Apareyin kullanılmadığı sürede muhafaza edildiği kutu. 

 

 

İn-situ çalışmamızın deney periyodları olan 20., 40., ve 60. günlerin sonunda 

apareylerin muayene ve kontrolleri yapılırken aynı zamanda da ağız içi apareylerden daha 

önceden belirlenmiş olan mine örneklerinin toplanması gerçekleştirilir. Her bir deney süreci 

arasında örnek toplama işleminin gerçekleştirildiği bu 2-3 günlük periyodlarda apareyler % 

100 nemli ortam sağlayan özel kutularında saklanmış (Resim 3-8) ve işlem sonrasında da yine 

aynı kutularla birlikte aynı şartlar içerisinde katılımcılara iade edilmiştir (Şekil 3-3). 
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Şekil 3-3: İn-situ deney süreci şeması. 

 

 

Apareylerden toplanan tüm örnekler özenle temizlenerek bir sonraki işlem olan kesit 

alınma işlemine kadar izotonik serum çözeltisinde (% 0,9 NaCl Solüsyonu, Eczacıbaşı, 

Baxter, Türkiye) muhafaza edilmiştir.  

Katılımcıların tümüne, çalışma bitiminde tüm in-situ deney periyodu süresince ek flor 

alım önlemlerinden vazgeçmiş olmalarından dolayı topikal flor (Topikal A.P.F. Gel, Sultan 

Topex, ABD) uygulaması yapılmıştır. 

 

3.6.  Mine Örneklerinden Kesit Alınması 

 

20., 40. ve 60. günler olan in-situ deney periyodlarının sonunda önceden belirlenmiş 

örnekler; kesici pens ve presel yardımı ile dikkatli bir şekilde ağız içi apareylerden alınmış ve 

içerisinde izotonik solüsyon çözeltisi bulunan ve üzerine ait olduğu deney periodunun 

kaydedilmiş olduğu çalışma için özel tasarlanan kaplar içerisine ayrı ayrı, konumları ve 

pozisyonları her an incelenebilecek şekilde konmuştur. Bu işlemin ardından çalışmaya 

yeniden Berlin Frei Üniversitesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Bölümü, Klinik Araştırma 

Laboratuvarında devam edilmiş ve ağız içi apareylerinden toplanan mine örnekleri 

incelenecek üst yüzeyleri açıkta kalacak şekilde, çalışma için tasarlamış ve de daha önce de 

 

Florlu sakız 

grubu 

                                                                  ara faz                         ara faz 

                                                І                 3 gün           ІІ              3 gün            III 

 

                                    

                                                    

Plasebo sakız 

grubu 

 

20.gün 

gün 

ilk faz 3 gün 

 

20.gün  40.gün  

40.gün  

60.gün  

60.gün  
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kullanılan silikon kalıplar içerisindeki soğuk akriliğe gömülmüş ve yer düzlemine dik olacak 

şekilde bir mikrotom (Mikrotom Exakt 300Cl, Exakt Apparatebau, Norderstedt, Almanya) 

(Resim 3-9) yardımıyla her birinin üzerinde;  

 

• sağlıklı yüzey  

• demineralizasyon alanı ve 

• remineralizasyonu beklenen alan olmak üzere 3 farklı alanın yer aldığı 2 yarım 

örnek yüzeyine ayrılmıştır. 

 

 

Resim 3-9: Mikrotom (Exakt, Norderstedt, Almanya) 

 

Bu şekilde elde edilen her bir yarım mine örneği kesit yüzeyi; 500, 1200 ve 2500’lük 

zımpara kağıdının (500, 1200, 2500, 4000, Silicon Carbite Grinding Paper, Exakt 

Apparatebau, Norderstedt, Almanya) kullanıldığı ile bir cila makinesi (Cila makinesi Phoenix 

Alpha; Wirtz-Buehler, Düsseldorf, Almanya) (Resim 3-4) ile cilalanmış ve bir kimyasal 

kuvvetli yapıştırıcı (Henkel, Düsseldorf, Almanya) ile pleksiglas ışık mikroskobu lamına 

(Siaplus, Oststeinbeck, Almanya) yapıştırılmıştır. İleriki uygulamalar sırasında mine 

örneğinin taşıyıcıdan daha kolay çıkartılabilmesi için kullanılan yapıştırıcı sadece mine 

örneğinin etrafındaki soğuk akriliğe noktasal temas şeklinde sürülmüştür. 
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Daha sonra, pleksiglas ışık mikroskobu lamına sabitlenmiş olan mine örnek lerinden; 

yaklaşık 250 µm kalınlığındaki ikinci bir kesit, yapıştırılmış olduğu lamda kalacak şekilde 

mikrotom (Exakt 300Cl, Exakt Apparatebau, Norderstedt, Almanya) (Resim 3-9) yardımıyla 

alınmıştır. Bunu takiben; örnekler 1200, 2500, 4000 grenlik zımpara kağıtları kullanılarak 

(Exakt, Berlin, Almanya) (Resim 3-10) düz bir yüzey oluşturulabilmesi ve standart ortalama 

100 (±10) µm kalınlığında kesitler elde edilebilmesi amacıyla cilalanmışlardır. Hedeflenen 

kalınlık, her bir mine örneğinde dijital mikrometre kumpası (Digimatic; Mitutoyo, Kawasaki, 

Japonya) yardımıyla kontrol edilmiştir (Şekil 3-4, Resim 3-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3-10: Mikro zımparalama sistemi (Exakt, Norderstedt, Almanya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-4: Şematik olarak mine örneklerinden alınan kesitlerin TMR’a hazırlanma aşamaları. 

       

 

 

                                                                                                   100 (±10) µm    

      

 

 

 

 

 

                                                                                                         250 µm 
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Resim 3-11: Mine örneklerinden alınan kesitlerin TMR’a hazırlanması. 

 

3.7. Transversal Mikroradyografi Uygulaması (TMR) 

 

İnce kesitler şeklinde hazırlanan ve lam üzerine noktasal temaslarla yapıştırılan mine 

örnekleri, mikroradyografik görüntüleme amacı ile, kesici uçlu bir spatülle, dikkatli şekilde 

mikroskop lamlarından ve kendilerini çevreleyen soğuk akrilik tabakadan ayrılmış ve suda 

çözünmeyen bir yapıştırıcı band (Leukofiks, Berlin, Almanya) ile dar şeritler halinde özel 

obje taşıyıcılarına sabitlenmiştir (TMR Örnek Tutucuları, Plano, Wetzlar, Almanya) (Resim 

3-12).  

 

 

Resim 3-12: TMR’a mine örneklerinin taşınmasını sağlayan ekipman (Wetzlar, Almanya). 
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Örnekler obje taşıyıcısı ile daha sonra röntgen ışınları alternatöründen oluşan  bir 

ekipmana (PW 1730/10; Philips, Eindhoven, Hollanda) ve merceksiz ayar kademeli fotoğraf 

makinesi haznesine yerleştirilmiştir. Örneklerin görüntülenmesi, obje taşıyıcısının 

yerleştirildiği haznenin hemen arkasında bulunan yüksek çözünürlükte holografik filme, 

röntgen ışınlarının düşmesi ile gerçekleşmektedir (High-speed Holographic Film SO-253; 

Kodak AG, Stuttgard, Almanya). Bu sayede obje-film mesafesi minimum ve obje-odaklanma 

mesafesi maksimum uzaklıkta tutulabilmektedir (34 cm). Çalışılan sistemde kamera 

alternatörü röntgen tüpüne monte edilmiştir. Işınlama, mine örneklerinin, görüntülenmesi 

hedeflenen üst yüzeylerine paralel ve kesit alanına dikey olacak şekilde yapılmış ve 20 kV ve 

40 mA gücündeki röntgen ışınları 15 saniye süreyle mine örnek yüzeylerine uygulanmıştır. 

Alınan filmlerin basılarak hazırlanması standart şekilde gerçekleştirilmiştir. 

 

3.8. Transversal Mikroradyografi Değerlendirmesi (TMR) 

 

Mikroradyografik kayıtların tümü röntgen filminin alımından sonra bir stereo 

mikroskop (Axioplan; Zeiss, Oberkochen, Almanya) ve video kamera (CCD- Videokamera 

Modul XC77E; Sony, Tokio, Japonya) ile incelenmiştir.  

Mine örneklerinde oluşturulan demineralize alanların yani lezyonların derinliğinin ve 

yine bu alanlarda meydana gelen mineral kayıplarının densitometrik hesaplanması; kullanılan 

stereo mikroskoba bağlı bilgisayar sistemindeki özel bir yazılımla (Windows için TMR, 

Versiyon 2.0.27.2; Inspektor Research System, Almanya) otomatik olarak gerçekleştirilmiştir 

(Resim 3-13). 

 

Resim 3-13: Stereo mikroskop ve ölçümlerin hesaplanması için kullanılan bilgisayar sistemi. 
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Mikroskobun ışık hassasiyetinin ayarlanmasının ardından, her bir örnek 16 misli 

büyültülerek taranmış ve kaydedilmiştir. Bilgisayar programında ayar basamağının her bir 

kademesinin kalınlığı ve röntgen absorpsiyonu kaydedilmiş böylelikle kullanılan bilgisayar 

programı ile renk kalibrasyonu ve slop değeri otomatik olarak belirlenmiş, örnek 

görüntülerindeki gri renk değişim oranları ile “Vol.% × µ” olarak mineral kayıp oranları ve 

mikroradyogramdaki derinlik fonksiyonu ile de “µ” olarak saptanan lezyon derinliklerini 

sunulabilmiştir. Oluşturulan yüzeyaltı lezyonlarındaki mineral kayıpları ve derinlik her bir 

örnekde seçilen üç alanda ölçüm yapılarak saptanmıştır. İlk ölçüm; ağız ortamı ile temasta 

bulunmayan kapalı sağlıklı mine alanlarında, ikinci ölçüm, ağız ortamı ile temasta 

bulunmayan kapalı ancak yapay olarak demineralizasyonu sağlanmış olan alanda ve üçüncü 

ölçüm de ağız ortamı ile temasa açık olan etki alanında gerçekleştirilmiştir (Şekil 3-2). 

Mineral yoğunluğu ve lezyon derinliği ölçümleri için kontrol alanında (sağlıklı 

minede) kaydedilen “hata değerleri”, demineralizasyon alanlarında ya da etki beklenen alanlar 

olarak ifade edilen remineralizasyon alanlarında elde edilen değerlere oranlanarak aşağıda 

açıklandığı şekilde yapılmıştır.  

 

∆MV (Etki alanı; mineral yoğunluğu) = ∆MV (Etki) / ∆MV (Sağlıklı) 

∆MV (Demin alan; mineral yoğunluğu) = ∆MV (Demin) / ∆MV (Sağlıklı) 

 

∆LD (Etki alanı; lezyon derinliği) = ∆LD  (Etki) / ∆LD  (Sağlıklı) 

∆LD (Demin alan; lezyon derinliği) = ∆LD  (Demin) / ∆LD  (Sağlıklı) 

 

Buna göre; 

Mineral yoğunluk farkı = ∆MV (Etki) / ∆MV (Sağlıklı)-∆MV (Demin) / ∆MV (Sağlıklı) 

Lezyon derinliği farkı = ∆LD  (Etki) / ∆LD  (Sağlıklı)- ∆LD  (Demin) / ∆LD  (Sağlıklı) 
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3.9. Tükürük Ölçümleri 

 

Çalışmanın in-situ deney süreci başlamadan hemen önce (0. günde) ve çalışma 

periyodu sonunda (61. günde) İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı 

laboratuvarında katılımcıların beş dakika boyunca parafin çiğnemelerini takiben toplanan 

stimüle tükürük örneklerinde öncelikle ml/dakika olarak tükürük akış hızları daha sonra da 

tükürük tamponlama kapasiteleri belirlenerek mutans streptokokları (MS), laktobasil (LB) 

sayımları sayımları yapılmıştır. Tükürük örneklerinin toplanmasından iki saat önce dişleri 

florsuz bir cila patıyla temizlenen katılımcılar, bunu takiben sigara içmemeleri, sıvı 

almamaları ve yemek yememeleri konusunda uyarılmışlardır. 

Tükürük akış hızı beş dakika boyunca biriken tükürüğün ölçülerek ml/dakika şeklinde 

hesaplanması ile sağlanmıştır.  

Tükürük tamponlama kapasitesinin saptanması için 1 ml tükürük 3 ml 0.005 N HCl 

bulunan tüpe eklenmiş, 10 dakika sonra pH indikatör kağıtları (Merck KGaA, Darmstadt, 

Almanya) ile katılımcıların tükürük pH’ları belirlenmiştir. 

Tükürüklerin direkt ve 10 katlı sulandırımları yapılarak uygun hale getirilmiş 

örneklerinden 0,1’er ml alınarak, MS sayımı için MSB agar, Mitis Salivarius agar (Acumedia 

Man Inc., Baltimore, Maryland, ABD), Chapman Tellurite solüsyonu (Difco Lab Inc., 

Detroit, ABD), 150 g sakkaroz ve 200 U/ml basitrasin (Sigma Diagnostics, St Louis, ABD) ve 

laltobasil sayımı için Rogosa Agar (Merck KGaA, Darmstadt, Almanya) içeren petrilere ekim 

yapılmıştır. MSB Agar ve Rogosa Agar petrileri % 10’luk anaerop ortamda 37°C‘de 48 saat 

süreyle inkübe edilmiştir. Bu süre sonunda oluşan koloniler sayılarak cfu/ml olarak 

hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.  

0,25 mg sodyum florürlü sakızlar çiğnendikten sonra, tükürükte salınan flor miktarını 

ölçmek için de katılımcılardan; sakızların çiğnenmeye başlanmasından hemen önce (0. 

dakikada) ve sakızları çiğnemelerini takip eden 5., 10. ve 20. dakikalarda tükürük örnekleri 

toplanmış, İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Biyokimya Bilim Dalı’nda toplanan bu tükürük 

örnekleri Eppendof tüplerine aktarılmış, bunu takiben de 10 dakika süreyle 12000 devirde 

santrifuj edilmişlerdir (Biofuge-piko, Heraeus, Almanya). Bu işlemden geçen tüm tükürük 

örnekleri flor düzeyi iyon analizörüne (Orion Research Ion Analyzer/EA,920, ABD) (Resim 

3-14) bağlanmış olan kombine flor iyon spesifik elektrodu (Fluoride Combination Electrode 

Orion 96/09, ABD) (Resim 3-15) ile ölçümleri yapılana kadar –20°C’da muhafaza 

edilmişlerdir.  
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Resim 3-14: İyon Analizörü, Orion, ABD. 

 

 

 

Resim 3-15: Flor Kombine Elektrodu Orion 96/09, ABD. 

 

Ölçümlere başlamadan önce 100 ppm’lik NaF (Fluoride Standart, Orion Reserch, 

ABD) solüsyonunun 1 ml’lik ve 10 ml’lik çözeltilerinin mV değerleri arasındaki fark iyon 

analizörünün slope değeri olarak kaydedilmiştir (slope= - 59-60 mV değerleri arasındadır). 

Çalışmada elde edilecek verilerin kullanılabilmesi için, 0.125, 0.250, 0.500, 0.625 ve 1 

ppm’lik standart solüsyonlar hazırlanarak kalibrasyon eğrisi oluşturulmuştur.  
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Daha sonra ölçümler için, tüm örneklerin oda ısısına ulaşması beklenmiş, 0,750 ml 

tükürük supernatantı ile 0,750 ml TISAB II (Orion Research TISAB II, ABD) ile karıştırılmış, 

5,4-5,6 pH değeri ile 25º C‘de spesifik flor iyon elektrodu (Fluor Combination Electrode 

Orion 96/09, ABD) (Resim 3-15) ile ölçümler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca her dört ölçümden 

sonra oluşan sapmaları belirlemek için kalibrasyon kontrol edilmiş, oluşan sapmalar 

kalibrasyon eğrilerinde gerçek değerlerine çevrilmiştir.  

 

3.10. İstatistiksel Değerlendirme 

 

Çalışmanın bulgularının istatistiksel değerlendirmeleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Biyoistatistik Anabilim Dalında bulunanan NCSS 2000 paket programı kullanılarak 

yapılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama,standart 

sapma) yanı sıra gruplar arası karşılaştırmalarda 2-Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. 

Sonuçlar, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Mine örneklerinin tümünde oluşturulan demineralizasyon alanları; mineral kaybı 

açısından ve demineralizasyon alanlarındaki derinlik değişimleri açısından 

değerlendirilmiştir. 

Mineral kaybının değerlendirilmesi ∆MV = MV (Demin) - MV (Etki) (Vol.% × µ) 

formülü kullanılarak gerçekleştirilmiş olup; formüldeki MV (Demin) = demineralize alanların / 

sağlıklı alanlara, ve MV (Etki) = etki beklenen alanların / sağlıklı alanlara oranını ifade 

etmektedir. Demineralizasyon alanlarındaki derinlik değişimleri açısından yapılan 

değerlendirmede ise ∆LD = LD (Demin) – LD (Etki) (µ) formülü kulanılmış olup LD (Demin) = 

demineralize alanların / sağlıklı alanlara oranını ve LD (Etki) = etki beklenen alanların / 

sağlıklı alanlara oranını ifade etmektedir. 

Toplanan tüm mine örneklerinde; oluşturulmuş olan demineralizasyon alanlarındaki 

mineral kayıpları ve lezyon derinliklerine ait bulgular kullanılan sakızların florlu yada florsuz 

olmasına, mine örneklerinin fırçalanıp fırçalanmamasına diğer bir deyişle mine örnek 

yüzeylerinde bakteri plağı olup olmamasına göre 20, 40 ve 60 günlük deney periyodları için 

ayrı ayrı birbirleriyle kıyaslamalı olarak, kullanılan 2-Yönlü Varyans analizi ile 

değerlendirilmiştir.  
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4. BULGULAR 

 

Çalışmaya herhangi bir sağlık engeli bulunmayan, periyodontal dokuları sağlıklı, 

DMF-T’si 1 ile 5 arasında bulunan ve İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesinde eğitimlerine devam 

etmekte olan 20,1 yaş ortalamasına sahip 12’si kadın, 7’si erkek toplam 19 öğrenci, gönüllü 

katılımcı olarak dahil edilmiştir. Araştırmanın başında, sadece iki katılımcıda yüksek 

laktobasil (>105 cfu/ml) ve streptekokus mutans (>106 cfu/ml) miktarı saptanmıştır.  

Demineralizasyonun düzensiz olması nedeniyle sekiz, tırnak cilasının kısmen mineden 

çözünmüş olmasından ötürü de altı mine örneği değerlendirmeye alınmamış, böylece 

çalışmaya dahil edilen 147 mine örneğinin yalnızca 133 adedinde elde edilen bulgular 

değerlendirilmiştir.  

 

Araştırma bulguları; 

 

• flor içeren ve içermeyen iki şekersiz sakızın; 20, 40 ve 60 günlük kullanımları 

sonrasında önceden demineralize edilen ve dış yüzeylerinde çürük benzeri 

lezyonlar oluşturulan mine örneklerinin mineral yoğunluklarında ve lezyon 

derinliklerinde meydana getirdikleri değişimler görsel ve sayısal olarak; 

• flor içeren ve içermeyen iki şekersiz sakızın; in-situ deney süreci sonu olan 60. 

sonunda, ağız mikroflorası üzerine etkileri açısından ve  

• flor ilaveli şekersiz sakızın zamana bağlı tükürük değerleri üzerine etkisi 

açısından değerlendirilmiştir. 
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4.1. Mine Örneklerinin Zaman Bağlı Transversal Mikroradyografi (TMR) Görüntü ve 
Grafikleri 

         

 

Çalışmada kullanılan mine örneklerinin 3 farklı incelenen ölçüm bölgesindeki mineral 

yoğunluk farklarına ve oluşan lezyon derinliklerine ilişkin Transversal Mikroradyografi 

(TMR) görüntüleri (Resim 4-1 - Resim 4-24) ve grafik çıktıları (Grafik 4-1 - Grafik 4-24) 

Berlin Frei Üniversitesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Bölümünde alınmıştır. 
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Resim 4-1: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 20. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü.  

 

 

 

 

Grafik 4-1: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 20. günde 
saptanan mineral kaybı (1606,8 Vol.% ×××× µµµµ)ve lezyon derinliğinin (78,9 µµµµ )TMR 

görüntüsünün grafiği. 

 

Çürüğe benzer lezyon 

demineralize alan 

 

Sağlıklı mine alanı 

 

∆∆∆∆Zdemin (mineral kaybı)  1606,8  [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDdemin (lezyon derinliği)  78,9    [µµµµ] 
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Grafik 4-2: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 20. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

Grafik 4-2: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 20. günde 
saptanan mineral kaybı (1407,7 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (77,3µµµµ)TMR 

görüntüsünün grafiği. 

Remineralizasyon  

Etkisi görülen alan 

 

Sağlıklı mine alanı 

 

∆∆∆∆Zremin (mineral kaybı)  1407,7  [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDremin (lezyon derinliği)  77,3    [µµµµ] 
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Resim 4-3: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 40. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

Grafik 4-3: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 40. günde 
saptanan mineral kaybı (2406,4 Vol.% ×××× µµµµ)ve lezyon derinliğinin (110,0 µµµµ )TMR 

görüntüsünün grafiği. 

 

∆∆∆∆Zdemin (mineral kaybı)  2406,4 [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDdemin (lezyon derinliği)  110,0    [µµµµ] 

Çürüğe benzer lezyon 

demineralize alan 

 

Sağlıklı mine alanı 
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Resim 4-4: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 40. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

 

Grafik 4-4: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 40. günde 

saptanan mineral kaybı (2039,9 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (102,1 µµµµ )TMR 
görüntüsünün grafiği. 

 

∆∆∆∆Zremin (mineral kaybı)   2039,9  [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDremin (lezyon derinliği)        102,1      [µµµµ] 

 

Remineralizasyon  

Etkisi görülen alan 

 

Sağlıklı mine alanı 
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Resim 4-5: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 60. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

Grafik 4-5: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 60. günde 
saptanan mineral kaybı (2018,4 Vol.% ×××× µµµµ)ve lezyon derinliğinin (88,9 µµµµ )TMR 

görüntüsünün grafiği. 

 

∆∆∆∆Zdemin (mineral kaybı)  2018,4 [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDdemin (lezyon derinliği)  88,9    [µµµµ] 

Sağlıklı mine alanı 

 

Çürüğe benzer lezyon 

demineralize alan 
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Resim 4-6: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 60. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4-6: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 60. günde 
saptanan mineral kaybı (1939,7 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (82,1µµµµ)TMR 

görüntüsünün grafiği. 

∆∆∆∆Zremin (mineral kaybı)  1939,7 [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDremin (lezyon derinliği)  82,1    [µµµµ] 

Remineralizasyon  

Etkisi görülen alan 

 

Sağlıklı mine alanı 
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Resim 4-7: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 20. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

Grafik 4-7: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 20. günde 

saptanan mineral kaybı (1908,8Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (74,9 µµµµ )TMR 
görüntüsünün grafiği. 

 

∆∆∆∆Zdemin (mineral kaybı)  1908,8  [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDdemin (lezyon derinliği)  74,9    [µµµµ] 

Sağlıklı mine alanı 

 

Çürüğe benzer lezyon 

demineralize alan 

 



 54   

 

 

Resim 4-8: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 20. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

Grafik 4-8: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 20. günde 

saptanan mineral kaybı (1412,5 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (70,3µµµµ)TMR 
görüntüsünün grafiği. 

 

 

Remineralizasyon  

Etkisi görülen alan 

 

Sağlıklı mine alanı 

 

∆∆∆∆Zremin (mineral kaybı)  1412,5  [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDremin (lezyon derinliği)  70,3    [µµµµ] 
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Resim 4-9: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 40. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

Grafik 4-9: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 40. günde 

saptanan mineral kaybı (2960,4 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (118,2 µµµµ )TMR 
görüntüsünün grafiği. 

 

∆∆∆∆Zdemin (mineral kaybı)  2960,4 [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDdemin (lezyon derinliği)  118,2    [µµµµ] 

Çürüğe benzer lezyon 

demineralize alan 

 

Sağlıklı mine alanı 
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Resim 4-10: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 40. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4-10: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 40. günde 
saptanan mineral kaybı (2639,9 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (112,1 µµµµ ) TMR 

görüntüsünün grafiği. 

 

∆∆∆∆Zremin (mineral kaybı)   2639,9  [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDremin (lezyon derinliği)        112,1      [µµµµ] 

 

Remineralizasyon  

Etkisi görülen alan 

 

Sağlıklı mine alanı 
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Resim 4-11: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 60. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

Grafik 4-11: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 60. günde 

saptanan mineral kaybı (2945,0 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (87,9 µµµµ )TMR 
görüntüsünün grafiği. 

 

∆∆∆∆Zdemin (mineral kaybı)  2945,0 [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDdemin (lezyon derinliği)  87,9    [µµµµ] 

Sağlıklı mine alanı 

 

Çürüğe benzer lezyon 

demineralize alan 
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Resim 4-12: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 60. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4-12: Florlu sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 60. günde 

saptanan mineral kaybı (2639,7 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (82,3 µµµµ )TMR 
görüntüsünün grafiği. 

 

∆∆∆∆Zremin (mineral kaybı)  2639,7 [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDremin (lezyon derinliği)  82,3    [µµµµ] 

Remineralizasyon  

Etkisi görülen alan 

 

Sağlıklı mine alanı 
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Resim 4-13: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 20. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

 

Grafik 4-13: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 20. günde 

saptanan mineral kaybı (1936,8 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (72,9 µµµµ )TMR 
görüntüsünün grafiği. 

 

Çürüğe benzer lezyon 

demineralize alan 

 

Sağlıklı mine alanı 

 

∆∆∆∆Zdemin (mineral kaybı)  1936,8  [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDdemin (lezyon derinliği)  72,9    [µµµµ] 



 60   

 

 

Resim 4-14: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 20. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

Grafik 4-14: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 20. günde 

saptanan mineral kaybı (1707,7 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (70,3 µµµµ )TMR 
görüntüsünün grafiği. 

 

Remineralizasyon  

Etkisi görülen alan 

 

Sağlıklı mine alanı 

 

∆∆∆∆Zremin (mineral kaybı)   1707,7  [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDremin (lezyon derinliği)        70,3      [µµµµ] 
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Resim 4-15: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 40. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

Resim 4-15:  Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 40. günde 

saptanan mineral kaybı (2906,4 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (112,0 µµµµ )TMR 
görüntüsünün grafiği. 

 

∆∆∆∆Zdemin (mineral kaybı)  2906,4 [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDdemin (lezyon derinliği)  112,0    [µµµµ] 

Çürüğe benzer lezyon 

demineralize alan 

 

Sağlıklı mine alanı 
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Resim 4-16: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 40. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

 

Grafik 4-16: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 40. günde 
saptanan mineral kaybı (2539,9 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (100,1 µµµµ )TMR 

görüntüsünün grafiği. 

 

∆∆∆∆Zremin (mineral kaybı)   2539,9  [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDremin (lezyon derinliği)        100,1      [µµµµ] 

 

Remineralizasyon  

Etkisi görülen alan 

 

Sağlıklı mine alanı 
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Resim 4-17: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 60. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

 

Grafik 4-17: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 60. günde 

saptanan mineral kaybı (2118,2 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (88,1 µµµµ )TMR 
görüntüsünün grafiği. 

 

∆∆∆∆Zdemin (mineral kaybı)  2118,2 [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDdemin (lezyon derinliği)  88,1    [µµµµ] 

Sağlıklı mine alanı 

 

Çürüğe benzer lezyon 

demineralize alan 

 



 64   

 

 

Resim 4-18: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 60. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4-18: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 60. günde 
saptanan mineral kaybı (1979,7 Vol.% ×××× µµµµm) ve lezyon derinliğinin (82,0 µµµµ )TMR 

görüntüsünün grafiği. 

 

∆∆∆∆Zremin (mineral kaybı)  1979,7 [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDremin (lezyon derinliği)  82,0    [µµµµ] 

Remineralizasyon  

Etkisi görülen alan 

 

Sağlıklı mine alanı 
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Resim 4-19: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 20. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

Grafik 4-19: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 20. günde 
saptanan mineral kaybı (2606,9 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (98,9 µµµµ )TMR 

görüntüsünün grafiği. 

 

Çürüğe benzer lezyon 

demineralize alan 

 

Sağlıklı mine alanı 

 

∆∆∆∆Zdemin (mineral kaybı)  2606,9  [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDdemin (lezyon derinliği)  98,9    [µµµµ] 
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Resim 4-20: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 20. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

Grafik 4-20: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 20. günde 
saptanan mineral kaybı (2207,7 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (87,3 µµµµ )TMR 

görüntüsünün grafiği. 

 

Remineralizasyon  

Etkisi görülen alan 

 

Sağlıklı mine alanı 

 

∆∆∆∆Zremin (mineral kaybı)   2207,7  [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDremin (lezyon derinliği)        87,3      [µµµµ] 
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Resim 4-21: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 40. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

 

Grafik 4-21:  Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri 
plağı bulunan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 40. günde 

saptanan mineral kaybı (1906,4 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (80,0 µµµµ )TMR 
görüntüsünün grafiği. 

 

∆∆∆∆Zdemin (mineral kaybı)  1906,4 [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDdemin (lezyon derinliği)  80,0    [µµµµ] 

Çürüğe benzer lezyon 

demineralize alan 

 

Sağlıklı mine alanı 
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Resim 4-22: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 40. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

 

Grafik 4-22: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 40. günde 
saptanan mineral kaybı (1639,9 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (72,1 µµµµ )TMR 

görüntüsünün grafiği. 

 

∆∆∆∆Zremin (mineral kaybı)   1639,9  [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDremin (lezyon derinliği)        72,1      [µµµµ] 

 

Remineralizasyon  

Etkisi görülen alan 

 

Sağlıklı mine alanı 
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Resim 4-23: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 60. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

 

 

 

Resim 4-23: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin demineralizasyon alanında 60. günde 
saptanan mineral kaybı (2918,4 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (111,9 µµµµ )TMR 

görüntüsünün grafiği. 

 

∆∆∆∆Zdemin (mineral kaybı)  2918,4 [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDdemin (lezyon derinliği)  111,9    [µµµµ] 

Sağlıklı mine alanı 

 

Çürüğe benzer lezyon 

demineralize alan 
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Resim 4-24: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 60. günde 

saptanan mineral kaybı ve lezyon derinliğinin TMR görüntüsü. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Grafik 4-24: Florsuz sakız kullanan katılımcının apareyinin fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) tarafından alınan mine örneğinin etki beklenen bölgesinde 60. günde 
saptanan mineral kaybı (2039,7 Vol.% ×××× µµµµ) ve lezyon derinliğinin (92,1 µµµµ )TMR 

görüntüsünün grafiği. 

∆∆∆∆Zremin (mineral kaybı)  2039,7 [Vol.% ×××× µµµµ] 

 

LDremin (lezyon derinliği)  92,1    [µµµµ] 

Remineralizasyon  

Etkisi görülen alan 

 

Sağlıklı mine alanı 
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4.2.  Mine Örneklerinde 20., 40. ve 60. Günlerde Saptanan Mineral Kaybı ve Lezyon 
Derinliklerine İlişkin Bulgular 

 

133 mine örneğinin tümünde her deney sürecinde (20., 40. ve 60. günlerde) aynı 

şekilde tekrarlanan ölçümler sonucu elde edilen mineral yoğunluğu farklarına ve lezyon 

derinliklerine ait veriler istatistiksel değerlendirme öncesinde formüle edilerek kullanılan 

yazılım programı (Windows için TMR, Versiyon 2.0.27.2; Inspektor Research System, 

Almanya) ile otomatik olarak hesaplanmış ve 2-Yönlü Varyans Analizi  kullanılarak da 

istatistiksel olarak p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Florlu sakız kullanılan grupta yer alan mine örneklerinde 20. günde mineral kaybı, 

sağlıklı mine alanları için ortalama MV (Sağlıklı) 292,33 Vol.% µ, demineralize mine alanları 

için MV (Demin) 2571,43 Vol.% µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için MV (Etki) 

1757,66 Vol.% µ olarak; 40. günde mineral kaybı, sağlıklı mine alanları için ortalama MV 

(Sağlıklı) 274,02 Vol.% µ, demineralize mine alanları için MV (Demin) 2399,73 Vol.% µ, 

remineralizasyon beklenen “etki alanları” için MV (Etki) 1723,64 Vol.% µ olarak ve 60. günde 

ise mineral kaybı, sağlıklı mine alanları için ortalama MV (Sağlıklı) 311,32 Vol.% µ, 

demineralize mine alanları için MV (Demin) 3005,18 Vol.% µ, remineralizasyon beklenen “etki 

alanları” için MV (Etki) 2259,04 Vol.% µ olarak hesaplanmıştır (Tablo 4-1, Grafik 4-25). 

Florlu sakız kullanılan ve fırçalama yapılmayan dolayısıyla da yüzeyinde bakteri plağı 

bulunan mine örneklerinin oluşturduğu grupta 20. günde mineral kaybı, sağlıklı mine alanları 

için ortalama MV (Sağlıklı) 269,24 Vol.% µ, demineralize mine alanları için MV (Demin) 2543,91 

Vol.% µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için MV (Etki) 1828,60 Vol.% µ olarak; 40. 

günde mineral kaybı, sağlıklı mine alanları için ortalama MV (Sağlıklı) 275,50 Vol.% µ, 

demineralize mine alanları için MV (Demin) 2499,23 Vol.% µ, remineralizasyon beklenen “etki 

alanları” için MV (Etki) 1736,93 Vol.% µ olarak ve 60. günde ise mineral kaybı, sağlıklı mine 

alanları için ortalama MV (Sağlıklı) 295,73 Vol.% µ, demineralize mine alanları için MV (Demin) 

2878,14 Vol.% µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için MV (Etki) 2178,16 Vol.% µ 

olarak hesaplanmıştır (Tablo 4-2, Grafik 4-26). 

Florlu sakız kullanılan ve fırçalama yapılan dolayısıyla da yüzeyinde bakteri plağı 

bulunmayan mine örneklerinin oluşturduğu grupta 20. günde mineral kaybı, sağlıklı mine 

alanları için ortalama MV (Sağlıklı) 315,41 Vol.% µ, demineralize mine alanları için MV (Demin) 

2543,91 Vol.% µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için MV (Etki) 1975,50 Vol.% µ 

olarak; 40. günde mineral kaybı, sağlıklı mine alanları için ortalama MV (Sağlıklı) 272,18 Vol.% 

µ, demineralize mine alanları için MV (Demin) 2275,49 Vol.% µ, remineralizasyon beklenen 
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“etki alanları” için MV (Etki) 1707,03 Vol.% µ olarak ve 60. günde ise mineral kaybı, sağlıklı 

mine alanları için ortalama MV (Sağlıklı) 327,78 Vol.% µ, demineralize mine alanları için MV 

(Demin) 3139,27 Vol.% µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için MV (Etki) 2344,41 

Vol.% µ olarak hesaplanmıştır (Tablo 4-3, Grafik 4-27). 

Florsuz sakız kullanılan gruplarında yer alan mine örneklerinde; 20. günde mineral 

kaybı, sağlıklı mine alanları için ortalama MV (Sağlıklı) 342,82 Vol.% µ, demineralize mine 

alanları için MV (Demin) 3224,06 Vol.% µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için MV 

(Etki) 2265,19 Vol.% µ olarak; 40. günde mineral kaybı, sağlıklı mine alanları için ortalama 

MV (Sağlıklı) 271,89 Vol.% µ, demineralize mine alanları için MV (Demin) 2662,11 Vol.% µ, 

remineralizasyon beklenen “etki alanları” için MV (Etki) 2081,00 Vol.% µ olarak ve 60. günde 

ise mineral kaybı, sağlıklı mine alanları için ortalama MV (Sağlıklı) 361,38 Vol.% µ, 

demineralize mine alanları için MV (Demin) 2647,22 Vol.% µ, remineralizasyon beklenen “etki 

alanları” için MV (Etki) 1944,53 Vol.% µ olarak hesaplanmıştır (Tablo 4-1, Grafik 4-25).  

Florsuz sakız kullanılan ve fırçalama yapılmayan dolayısıyla da yüzeyinde bakteri 

plağı bulunan mine örneklerinin oluşturduğu grupta 20. günde mineral kaybı, sağlıklı mine 

alanları için ortalama MV (Sağlıklı) 342,44 Vol.% µ, demineralize mine alanları için MV (Demin) 

2799,04 Vol.% µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için MV (Etki) 2110,73 Vol.% µ 

olarak; 40. günde mineral kaybı, sağlıklı mine alanları için ortalama MV (Sağlıklı) 288,45 Vol.% 

µ, demineralize mine alanları için MV (Demin) 2815,68 Vol.% µ, remineralizasyon beklenen 

“etki alanları” için MV (Etki) 2080,06 Vol.% µ olarak ve 60. günde ise mineral kaybı, sağlıklı 

mine alanları için ortalama MV (Sağlıklı) 372,50 Vol.% µ, demineralize mine alanları için MV 

(Demin) 2559,30 Vol.% µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için MV (Etki) 1907,84 

Vol.% µ olarak hesaplanmıştır (Tablo 4-2, Grafik 4-26). 

Florsuz sakız kullanılan ve fırçalama yapılan dolayısıyla da yüzeyinde bakteri plağı 

bulunmayan mine örneklerinin oluşturduğu grupta 20. günde mineral kaybı, sağlıklı mine 

alanları için ortalama MV (Sağlıklı) 334,91 Vol.% µ, demineralize mine alanları için MV (Demin) 

3510,31 Vol.% µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için MV (Etki) 2389,66 Vol.% µ 

olarak; 40. günde mineral kaybı, sağlıklı mine alanları için ortalama MV (Sağlıklı) 255,34 Vol.% 

µ, demineralize mine alanları için MV (Demin) 2508,55 Vol.% µ, remineralizasyon beklenen “ 

etki alanları” için MV (Etki) 2081,94 Vol.% µ olarak ve 60. günde ise mineral kaybı, sağlıklı 

mine alanları için ortalama MV (Sağlıklı) 357,09 Vol.% µ, demineralize mine alanları için MV 

(Demin) 2265,19 Vol.% µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için MV (Etki) 1961,79 

Vol.% µ olarak hesaplanmıştır (Tablo 4-3, Şekil 4-27). 
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Çalışmamızda, florlu ve florsuz sakız kullanan katılımcıların fırçalama yapılan 

dolayısıyla da yüzeyinde bakteri plağı bulunmayan ve fırçalama yapılmayan dolayısıyla da 

yüzeyinde bakteri plağı bulunan mine örneklerinin ölçüm bölgelerinde farklı zaman 

sürelerinde saptanan mineral kayıp değerleri arasında sayısal farklılıklar tespit edilmiş olsa da 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p<0,05). 
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Tablo 4-1: Florlu ve florsuz sakız kullanan katılımcıların mine örnekleri 3 farklı bölgesinde 20., 
40. ve 60. günlerde saptanan mineral kayıp ortalama ve standart sapma değerleri (Vol.%×××× µµµµ). 

 

Ölçümbölgeleri                        

 

Ölçüm günleri 

Florlu   sakız     

MV (Sağlıklı) 

Florlu    sakız     

MV (Demin) 

Florlu    sakız     

MV (Etki) 

Florsuz sakız     

MV (Sağlıklı) 

Florsuz sakız     

MV (Demin) 

Florsuz sakız     

MV (Etki) 

20. gün 292,33±122,71 2571,43±802,39 1756,66±429,59 342,82±100,28 3224,06±878,66 2265,19±563,13 

40. gün 274,02±79,605 2399,73±661,99 1723,64±466,74 271,89±105,52 2662,11±934,15 2081,00±659,40 

60. gün 311,32±122,10 3005,18±1116,5 2259,18±830,00 361,38±154,66 2647,22±1244,8 1944,53±624,20 

 

Tablo 4-2: Florlu ve florsuz sakız kullanan katılımcıların fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) mine örneklerinin 3 farklı bölgesinde 20., 40. ve 60. günlerde saptanan mineral kayıp 
ortalama ve standart sapma değerleri (Vol.% ×××× µµµµ). 

Ölçümbölgeleri                        

 

Ölçüm günleri 

Florlu   sakız 

fırçalanmayan     

MV (Sağlıklı) 

Florlu    sakız 

fırçalanmayan     

MV (Demin) 

Florlu    sakız 

fırçalanmayan    

MV (Etki) 

Florsuz sakız 

fırçalanmayan     

MV (Sağlıklı) 

Florsuz sakız 

fırçalanmayan     

MV (Demin) 

Florsuz sakız 

fırçalanmayan     

MV (Etki) 

20. gün 269,24±95,187 2598,94±524,16 1686,72±342,88 342,44±124,56 2799,04±1070,8 2110,73±661,09 

40. gün 275,50±72,480 2499,23±858,50 1736,93±571,74 288,45±112,31 2815,68±966,53 2080,06±661,00 

60. gün 295,73±88,842 2878,14±1069,8 2178,16±865,77 372,50±172,01 2559,30±1198,1 1907,84±684,41 

 

Tablo 4-3: Florlu ve florsuz sakız kullanan katılımcıların fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) mine örneklerinin 3 farklı bölgesinde 20., 40. ve 60. günlerde saptanan mineral 
kayıp ortalama ve standart sapma değerleri (Vol.% ×××× µµµµ). 

Ölçümbölgeleri                        

 

Ölçüm günleri 

Florlu  sakız 

fırçalanan    

MV (Sağlıklı) 

Florlu sakız 

fırçalanan    

MV (Demin) 

Florlu   sakız 

fırçalanan     

MV (Etki) 

Florsuzsakız 

fırçalanan    

MV (Sağlıklı) 

Florsuzsakız 

fırçalanan    

MV (Demin) 

Florsuzsakız 

fırçalanan     

MV (Etki) 

20. gün 315,41±146,78 2543,91±1040,5 1828,60±510,74 334,91±82,36 3510,01±539,76 2389,66±467,04 

40. gün 272,18±92,888 2275,49±291,37 1707,03±328,95 255,34±103,06 2508,55±939,08 2081,94±703,44 

60. gün 327,78±150,52 3139,27±1179,4 2344,41±806,34 357,09±142,86 2736,56±1325,9 1961,79±587,66 
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Grafik 4-25: Florlu ve florsuz sakız kullanan katılımcıların mine örneklerinin 3 farklı bölgesinde 
20., 40. ve 60. günlerde saptanan ortalama mineral kayıp değerlerinin grafiği (Vol.% ×××× 

µµµµ). 
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Grafik 4-26: Florlu ve florsuz sakız kullanan katılımcıların fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) mine örneklerinin 3 farklı bölgesinde 20., 40. ve 60. günlerde saptanan 

ortalama mineral kayıp değerlerinin grafiği (Vol.% ×××× µµµµ). 
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Grafik 4-27: Florlu ve florsuz sakız kullanan katılımcıların fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) mine örneklerinin 3 farklı bölgesinde 20., 40. ve 60. günlerde saptanan 

ortalama mineral kayıp değerlerinin grafiği (Vol.% ×××× µµµµ). 
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Florlu sakız kullanılan grupta yer alan mine örneklerinde 20. günde ortalama lezyon 

derinliği, sağlıklı mine alanları için LD (Sağlıklı) 12,00 µ, demineralize mine alanları için LD 

(Demin) 86,39 µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için LD (Etki) 73,20 µ olarak; 40. 

günde lezyon derinliği, sağlıklı mine alanları için LD (Sağlıklı) 10,38 µ, demineralize mine 

alanları için LD (Demin) 76,52 µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için LD (Etki) 66,78 µ 

olarak ve 60. günde ise lezyon derinliği, sağlıklı mine alanları için LD (Sağlıklı) 13,41 µ, 

demineralize mine alanları için LD (Demin) 91,09 µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” 

için LD (Etki) 79,32 µ olarak hesaplanmıştır (Tablo 4-4, Grafik  4-28). 

Florlu sakız kullanılan ve fırçalama yapılmayan dolayısıyla da yüzeyinde bakteri plağı 

bulunan mine örneklerinin oluşturduğu grupta 20. günde lezyon derinliği, sağlıklı mine 

alanları için LD (Sağlıklı) 12,38 µ, demineralize mine alanları için LD (Demin) 83,82 µ, 

remineralizasyon beklenen “etki alanları” için LD (Etki) 72,53 µ olarak; 40. günde lezyon 

derinliği, sağlıklı mine alanları için LD (Sağlıklı) 11,01 µ, demineralize mine alanları için LD 

(Demin) 77,48 µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için LD (Etki) 69,17 µ olarak ve 60. 

günde ise lezyon derinliği, sağlıklı mine alanları için LD (Sağlıklı) 10,07 µ, demineralize mine 

alanları için LD (Demin) 89,67 µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için LD (Etki) 79,55 µ 

olarak hesaplanmıştır (Tablo 4-5, Grafik  4-29). 

Florlu sakız kullanılan ve fırçalama yapılan dolayısıyla da yüzeyinde bakteri plağı 

bulunmayan mine örneklerinin oluşturduğu grupta 20. günde lezyon derinliği, sağlıklı mine 

alanları için LD (Sağlıklı) 11,60 µ, demineralize mine alanları için LD (Demin) 83,82 µ, 

remineralizasyon beklenen “etki alanları” için LD (Etki) 72,53 µ olarak; 40. günde lezyon 

derinliği, sağlıklı mine alanları için LD (Sağlıklı) 9,60 µ, demineralize mine alanları için LD 

(Demin) 75,33 µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için LD (Etki) 63,79 µ olarak ve 60. 

günde ise lezyon derinliği, sağlıklı mine alanları için LD (Sağlıklı) 16,27 µ, demineralize mine 

alanları için LD (Demin) 92,58 µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için LD (Etki) 79,07 µ 

olarak hesaplanmıştır (Tablo 4-6, Grafik  4-30). 

Florsuz sakız kullanılan gruplarında yer alan mine örneklerinde; 20. günde mineral 

kaybı, sağlıklı mine alanları için ortalama LD (Sağlıklı) 12,29 µ, demineralize mine alanları için 

LD (Demin) 89,49 µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için LD (Etki) 78,03 µ olarak; 40. 

günde lezyon derinliği, sağlıklı mine alanları için LD (Sağlıklı) 9,93 µ, demineralize mine 

alanları için LD (Demin) 91,03 µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için LD (Etki) 75,30 µ 

olarak; 60. günde ise lezyon derinliği, sağlıklı mine alanları için LD (Sağlıklı) 14,93 µ, 
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demineralize mine alanları için LD (Demin) 83,68 µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” 

için LD (Etki) 70,95 µ olarak hesaplanmıştır (Tablo 4-4, Grafik  4-28). 

Florsuz sakız kullanılan ve fırçalama yapılmayan dolayısıyla da yüzeyinde bakteri 

plağı bulunan mine örneklerinin oluşturduğu grupta 20. günde lezyon derinliği, sağlıklı mine 

alanları için LD (Sağlıklı) 12,60 µ, demineralize mine alanları için LD (Demin) 84,70 µ, 

remineralizasyon beklenen “etki alanları” için LD (Etki) 76,50 µ olarak; 40. günde lezyon 

derinliği, sağlıklı mine alanları için LD (Sağlıklı) 10,04 µ, demineralize mine alanları için LD 

(Demin) 95,76 µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için LD (Etki) 80,31 µ olarak ve 60. 

günde ise lezyon derinliği, sağlıklı mine alanları için LD (Sağlıklı) 18,98 µ, demineralize mine 

alanları için LD (Demin) 79,69 µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için LD (Etki) 68,11 µ 

olarak hesaplanmıştır (Tablo 4-5, Grafik  4-29). 

Florsuz sakız kullanılan ve fırçalama yapılan dolayısıyla da yüzeyinde bakteri plağı 

bulunmayan mine örneklerinin oluşturduğu grupta 20. günde lezyon derinliği, sağlıklı mine 

alanları için LD (Sağlıklı) 11,83 µ, demineralize mine alanları için LD (Demin) 93,59 µ, 

remineralizasyon beklenen “etki alanları” için LD (Etki) 80,28 µ olarak; 40. günde lezyon 

derinliği, sağlıklı mine alanları için LD (Sağlıklı) 9,81 µ, demineralize mine alanları için LD 

(Demin) 86,30 µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için LD (Etki) 70,29 µ olarak ve 60. 

günde ise lezyon derinliği, sağlıklı mine alanları için LD (Sağlıklı) 11,46 µ, demineralize mine 

alanları için LD (Demin) 87,03 µ, remineralizasyon beklenen “etki alanları” için LD (Etki) 72,57 µ 

olarak hesaplanmıştır (Tablo 4-6, Grafik  4-30). 

 

Çalışmamızda, florlu ve florsuz sakız kullanan katılımcıların fırçalama yapılan 

dolayısıyla da yüzeyinde bakteri plağı bulunmayan ve fırçalama yapılmayan dolayısıyla da 

yüzeyinde bakteri plağı bulunan mine örneklerinden elde edilen lezyon derinliği ölçümleri 

arasında sayısal farklılıklar bulunsa da yalnızca florlu ve florsuz sakız kullanan katılımcıların 

fırçalanmayan mine örneklerinin etki beklenen alanlarında 40. günde saptanan lezyon 

derinliği değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0,05). 
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Tablo 4-4: Florlu ve florsuz sakız kullanan katılımcıların mine örneklerinin 3 farklı bölgesinde 
20., 40. ve 60. günlerde saptanan lezyon derinlikleri ortalama ve standart sapma 
değerleri (µµµµ). 

Ölçümbölgeleri                        

 

Ölçüm günleri 

Florlu   sakız     

LD (Sağlıklı) 

Florlu    sakız     

LD (Demin) 

Florlu    sakız     

LD (Etki) 

Florsuz sakız     

LD (Sağlıklı) 

Florsuz sakız     

LD (Demin) 

Florsuz sakız     

LD (Etki) 

20. gün 12,00±6,795 86,39±16,853 73,20±13,943 12,29±4,666 89,49±19,970 78,03±17,262 

40. gün 10,38±3,780 76,52±17,729 66,78±15,874 9,93±3,210 91,03±27,785 75,30±18,594 

60. gün 13,41±15,674 91,09±20,049 79,32±16,526 14,93±13,613 83,68±29,598 70,95±17,574 

 

Tablo 4-5: Florlu ve florsuz sakız kullanan katılımcıların fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) mine örneklerinin 3 farklı bölgesinde 20., 40. ve 60. günlerde saptanan lezyon 
derinlikleri ortalama ve standart sapma değerleri (µµµµ). 

Ölçümbölgeleri                        

 

Ölçüm günleri 

Florlu   sakız 

fırçalanmayan     

LD (Sağlıklı) 

Florlu    sakız 

fırçalanmayan     

LD (Demin) 

Florlu    sakız 

fırçalanmayan     

LD (Etki) 

Florsuz sakız 

fırçalanmayan     

LD (Sağlıklı) 

Florsuz sakız 

fırçalanmayan     

LD (Demin) 

Florsuz sakız 

fırçalanmayan     

LD (Etki) 

20. gün 12,38±9,0316 88,96±12,423 73,87±11,258 12,60±6,443 84,70±22,583 76,50±18,732 

40. gün 11,01±4,7188 77,48±18,957 69,17±16,437 10,04±3,260 95,76±27,857 80,31±17,123 

60. gün 10,70±2,7892 89,67±20,414 79,55±18,924 18,98±18,983 79,69±28,745 68,11±19,497 

 

Tablo 4-6: Florlu ve florsuz sakız kullanan katılımcıların fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) mine örneklerinin 3 farklı bölgesinde 20., 40. ve 60. günlerde saptanan 
lezyon derinlikleri ortalama ve standart sapma değerleri (µµµµ). 

Ölçümbölgeleri                        

 

Ölçüm günleri 

Florlu  sakız 

fırçalanan    

LD (Sağlıklı) 

Florlu sakız 

fırçalanan    

LD (Demin) 

Florlu   sakız 

fırçalanan     

LD (Etki) 

Florsuzsakız 

fırçalanan    

LD (Sağlıklı) 

Florsuzsakız 

fırçalanan    

LD (Demin) 

Florsuzsakız 

fırçalanan     

LD (Etki) 

20. gün 11,61±4,562 83,82±20,751 72,53±16,813 11,83±2,764 93,59±17,841 80,28±16,957 

40. gün 9,60±2,1961 75,33±17,273 63,79±15,690 9,81±3,379 86,30±28,759 70,29±19,755 

60. gün 16,27±22,252 92,58±20,134 79,07±14,109 11,46±2,934 87,03±31,429 72,57±16,016 
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Grafik 4-28: Florlu ve florsuz sakız kullanan katılımcıların mine örneklerinin 3 farklı bölgesinde 
20., 40. ve 60. günlerde saptanan ortalama lezyon derinliklerinin grafiği (Vol.% ×××× µµµµ). 
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Grafik 4-29: Florlu ve florsuz sakız kullanan katılımcıların fırçalama yapılmayan (bakteri plağı 
bulunan) mine örneklerinin 3 farklı bölgesinde 20., 40. ve 60. günlerde saptanan 

ortalama lezyon derinliklerinin grafiği (Vol.% ×××× µµµµ). 
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Grafik 4-30: Florlu ve florsuz sakız kullanan katılımcıların fırçalama yapılan (bakteri plağı 
bulunmayan) mine örneklerinin 3 farklı bölgesinde 20., 40. ve 60. günlerde saptanan 

ortalama lezyon derinliklerinin grafiği (Vol.% ×××× µµµµ). 
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4.3.  Tükürük Bulguları 

 

İn situ deney süreci öncesinde ve sonrasında tüm katılımcılarda tükürük akış hızı, 

tükürük tamponlama kapasitesi, mutans streptokok ve laktobasil sayısı ölçümleri yapılmıştır. 

Çalışmaya dahil edilen toplam 19 katılımcının, 11’i  florlu şekersiz sakız, sekizi ise katılımcı 

florsuz şekersiz sakız kullanmıştır. Araştırma öncesinde florlu şekersiz sakız çiğneyecek 

katılımcılardan toplanan tükürük örneklerinde saptanan ∆Mmutans= 421272,7 cfu/ml ve 

∆Llaktobasil= 15263,64 cfu/ml sayılarının, çalışma bitiminde alınan tükürük örneklerinde 

∆Mmutans= 271918,2 cfu/ml ve ∆Llaktobasil= 8454,545 cfu/ml olduğu tespit edilmiştir. Yine 

çalışma öncesi  florsuz şekersiz sakız çiğneyecek grupta yeralan katılımcıların toplanan 

tükürük örneklerinde ∆Mmutans= 505250 cfu/ml ve ∆Llaktobasil= 175337,5 cfu/ml olarak 

saptanan değerlerin, çalışma bitiminde ∆Mmutans= 399000 cfu/ml ve ∆Llaktobasil= 172612,5 

cfu/ml şeklinde olduğu tespit edilmiştir (Grafik 4-31, Grafik 4-32). Stimule edilen tükürük 

akış hızı değerlerinin 2,30 ml/dk ve 7,10 ml/dak arasında olduğu, tükürük tamponlama 

kapasitesinin de normal veya yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

 

 

 

Grafik 4-31: Florlu ve florsuz şekersiz sakız kullanan katılmcılarda çalışma öncesi ve sonrasında 
saptanan mutans streptokok sayısı. 
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Grafik 4-32: Florlu ve florsuz şekersiz sakız kullanan katılmcılarda çalışma öncesi ve sonrasında 
saptanan laktobasil sayısı. 

 

Araştırmamızda, 2 adet 0,25 mg NaF eklentili sakızlar toplam 19 katılımcıya araştırma 

periyoduna başlanmadan önceki dönemde çiğnetilmiş, 0. dakikada saptanan 0,023 ppm’lik 

ortalama tükürük flor konsantrasyonunun, 5. dakikada 0,409 ppm’e, 10. dakikada da 1,25 

ppm’e yükseldiği ve 20. dakikada ise 0,68 ppm’e düştüğü saptanmıştır (Grafik 4-33). 

 

 

Grafik 4-33: Florlu şekersiz sakız çiğnenmesinin hemen öncesinde ve florlu şekersiz sakız 
çiğnenmesini takip eden 5., 10. ve 20. dakikalarda saptanan tükürük flor 

konsantrasyonları. 
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5. TARTIŞMA 

Tüm sağlık hizmetlerinin temel hedefi olan hastalık gelişmeden hastalıktan korunma 

prensibi; özellikle erken tanı ve teşhise yönelik aletlerdeki ve koruyucu etkiye sahip 

materyallerdeki büyük gelişmelerle, bireylerin vücut ve ağız-diş sağlığı konusunda 

kazandıkları bilinçle, devlet ve birey bazında tedavi amacıyla ödenen sağlık giderlerinin çok 

yüksek olması nedeniyle, güncellik kazanmış ve sağlık alanında verilen tedavi hizmetlerinin 

önüne geçmiştir. 

Diş çürüğü patogenezinin multifaktöryel etyolojisi ve bireylere bağlı değişkenlerdeki 

çeşitliliği, hatta aynı bireyde bile parametrelerde zaman zaman değişiklik göstermesi, 

özellikle çürükten korunmaya yönelik materyal ve uygulamalara ilişkin çalışmaları güçleştirir. 

Çürük gelişiminde beslenmenin ve/veya flor gibi çeşitli koruyucu maddelerin çürükten 

korunmadaki rollerinin doğal ekolojik ortam içerisinde saptanması ve daha gerçekçi, güvenilir 

sonuçların alınması istendiğinde in-situ modellerin araştırma metodolojisindeki önemi ortaya 

çıkmaktadır. 

Çalışmalarda, doğal klinik durumların kontrol edilmesi ne kadar güçse; laboratuvar 

çalışmalarında da deney şartlarının bir o kadar kontrollü olması; deney materyallerinin, 

kullanılan bazı ağız içi apareylerde direkt olarak deney ortamı olan ağız eko-sisteminde 

sınanamasına imkan tanıyan; in-situ çürük modellerinin in vitro ve klinik çalışmalar arasında 

yeralmasına ve her geçen gün daha fazla tercih edilmesine neden olmaktadır (Tablo 5-1). 

 

Tablo 5-1: İn-situ modellerin, in vitro ve klinik çalışmalar arasında oluşturduğu köprü. 

Klinik çalışmalar                                                        İn vitro modeller 

                                       İn-situ modeller 

 

       Doğal                                                                                                    Yapay 

       Yüksek klinik ilişki                                                                              Düşük klinik ilişki 

       Sınırlı bilimsel kontrol                                                                         Yüksek değerli bilimsel kontrol 

       Yüksek değişkenlik                                                                              Düşük değişkenlik 

      Hassasiyeti olmayan ölçüm yöntemle                         Yüksek Hassasiyette ölçüm yöntemleri                                               
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İn-situ araştırmaların, in vitro ve hayvan araştırmalarına göre başlıca avantajları; 

çalışmaların ağız boşluğu içerisinde yapılabilmesi ve insan diş sert dokularındaki değişimlerin 

bizzat gözlenebilmesidir. Deneysel ortamın arzu edilen şekilde dizayn edilebilmesinin 

mümkün olmadığı, etik sorunlarla karşılaşma olasılığının daha fazla bulunduğu klinik in vivo 

araştırmalar; çalışma sürelerinin uzun olması nedeniyle de daha masraflı olurken, in-situ 

modellerle planlanan çalışmalar; daha az deneğe ihtiyaç duyulduğundan ve daha kısa sürede 

gerçekleştirildiklerinden büyük araştırma bütçelerine ihtiyaç göstermezler.  

Beslenme alışkanlıkları, fizyolojik salgılanan tükürüğün varlığı, pelikıl ile kaplanan 

diş örneklerinin yüzeyi ve plağın oluşabilmesi gibi faktörler ve bunların yanı sıra çok çeşitli 

terapötik ajanların interaksiyonları; uygulanan in-situ modellerde dikkate alınabilir. 

İn-situ modellerin kapsamıyla ilgili yaptıkları tanımlamada hemfikir olan Ten Cate 

Marsh (1994) ve Zero (1995); çürükten korunmayı esas alan bir in-situ modelin değerini; 

mümkün olduğu nispette doğal ağız içi şartların modelde dikkate alınmasına ve olası 

varyasyonların kontrolünü sağlayan, bilimsel geçerliliği olan verilerin, en az pratik katılımcı 

sayısı ile gerçekleştirilmesine bağlamaktadırlar. 

İn-situ araştırmalarda, çalışmaya dahil edilen katılımcıların toplumu temsil etmesi, 

ağız kuruluğu gibi spesifik bir çalışma hedefleniyorsa seçilmiş bir alt grubu olmaması, etik 

açıdan olduğu kadar, çalışmaya yaklaşımlarında önyargıya sahip olabilecekleri endişesi ile tıp 

ve dişhekimliği öğrencileri ve klinik hemşireleri arasından seçilmemesi ve katılımcı sayısının 

40’ı aşmaması istenir. Ancak; in-situ araştırmalarda metodun doğası gereği katılımcı sayısının 

5 ile 40 arasında değişmesi, bu düşük sayıdaki katılımcı sayısı ile ancak toplumun göreceli 

olarak çok küçük bir bölümünün temsil edilebilmesine sebep olmaktadır. Aynı zamanda 

sonuçlar açısından katılımcıların çalışmaya gösterdikleri uyum da; bu metotla ilgili ciddi 

sınırlamaları beraberinde getirmektedir.   

Flor ilaveli şekersiz sakızın başangıç halindeki çürük benzeri lezyonlardaki mineral 

kayıplarına ve oluşmuş olan lezyon derinliklerine etkisini, zaman bağlı olarak araştırdığımız 

bu in-situ çalışmada; gönüllü olarak yer alan katılımcılar, araştırma protokolünün hassasiyeti 

göz önünde bulundurularak, her an kontrol edilebilir durumda, iletişim olanağı hızlı ve kolay 

olan dişhekimliği fakültesi öğrencileri arasından Buchalla ve ark.’ nın 2002’de belirledikleri 

kriterler dikkate alınarak seçilmiştir. Çalışmamız, katılımcıların dişhekimliği öğrencileri 

olmasının deney süreci sırasında oluşturabileceği olası önyargılardan kaçınılabilmesi 

amacıyla çift kör ve rastlantısal olarak planlanmıştır. 
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Ogaard (1990); florun sağlam mine dokusu ile karşılaştırıldığında opak lezyonlara 

karşı daha fazla afinitesinin olduğunu bildirmiş ve doğal çürük lezyonuna sahip minenin, 

sağlam mineye oranla dört kat fazla flor depolayabildiği saptanmıştır (Bruun ve Givskov 

1978). Bu nedenlerle çalışmamıza katılan bireylerde, lezyon varlığı kontrol edilmiş, başlangıç 

lezyon varlığı radyolojik olarak tespit edilenler de dahil olmak üzere araştırmaya alınmayarak, 

tüm katılımcılar dikkatlice elenmiştir. 

Cam iyonomer siman ve kompomer gibi flor salabilen veya ortamdaki floru 

depolayabilen dolgu maddeleri, tükürükteki flor konsantrasyonu miktarını etkileyebilirler 

(Seppa ve ark. 2000, Garcia- Godoy ve Perez 1993). Bu nedenle benzer restorasyon materyali 

ile yapılmış restorasyon taşıyan bireyler de araştırmaya dahil edilmemişlerdir.  

Zero (1995); diş sayısının ağız ortamında kalan flor miktarına etkisine yönelik 

yaptıkları bir çalışma ile dişsiz hastaların ağzında dişli hastalara oranla daha fazla flor 

tutulduğunun bildirilmesinden dolayı çalışmamızda katılımcılarda diş eksikliği olmamasına 

dikkat edilmiştir. 

Katılımcılar; çalışma süreci öncesindeki son 2 hafta içerisinde, ağız florası üzerine 

etkileri olabileceğinden herhangi bir antibiyotik kullanmamaları; tükürük akışına etkileri 

bakımından da antidepresan, diüretik vb. ilaçları almamaları konusunda uyarılmışlardır. 

Yüksek çürük aktivitesi gösteren bireyler, in-situ çürük modellerine alınmamaktadırlar. 

Çalışmada, katılımcıların tüm ağız içi kontrolleri yapılmış; DMF-T değeri 1 ile 5 arasında 

olan ve periyodontal açıdan sağlıklı olduğu tespit edilen öğrenciler çalışmaya gönüllü 

katılımcı olarak dahil edilmişlerdir. İn-situ çürük modellerinde eğer planlanan çalışmanın 

amacı; hiposalivasyonlu toplumun araştırılması değilse, katılımcıların stimüle olmamış 

tükürük akış hızı değerlerinin ≥0,2 ml/dak ve stimüle tükürük akış hızı değerlerinin de ≥0,1 

ml/dak olması istenir. Çalışmamızda yukarıdaki değerler esas alındığı gibi, katılımcıların 

tükürük pH ve tamponlama kapasitelerine yönelik verilerinin yanısıra tükürüklerindeki 

streptokokus  mutans (Grafik 4-31) ve laktobasil (Grafik 4-32) sayıları da çalışma öncesi ve 

sonrası değerlendirilmiş, böylelikle in-situ çürük modellerini etkileyebilecek her parametrenin 

araştırma sonuçları üzerine olan etkisinin kontrol edilebilir olmasına çalışılmıştır. 

Katılımcıların klinik muayenelerinin sonuçları, tıbbi hikayeleri kayıt altına alınmış, 

araştırma öncesi gerekli restoratif ve hijyen işlemleri yapılmış, çalışmaya başlamadan önce 

kendileri için hazırlanan Bilgi Onam Formu (Form 1) karşılıklı olarak imzalanmış ve çalışma 

boyunca da kendileri için hazırlanan formlarla takip ve kayıt altında tutulmuşlardır (Form 2). 
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Aynı zamanda çay ve deniz ürünleri gibi diğer bazı yiyecek ve içeceklerde yüksek 

oranda flor bulunduğunun saptanması (Nişli 1989) ve beslenme sırasında alınan florun, vücut 

sıvılarındaki flor konsantrasyonuna etkili olduğunun bildirilmesi,  çalışma öncesinde 

katılımcılara flordan zengin besinler hakkında bilgi verilmesine ve deney süresince bu 

maddelerin tüketilmemesi konusunda katılımcıların uyarılmasına neden olmuştur. 

Çürük benzeri lezyonların demineralizasyon ve remineralizasyon gelişimlerinin takip 

edilmesinin amaçlandığı in-situ çürük modeli ile yapılan araştırmalarda; kullanılan mine 

örnekleri genellikle sığır ve insan diş minelerinden, özellikle de daha değerli ve güvenilir 

sonuçlar ortaya koydukları saptanan 20 yaş dişlerinden hazırlanırlar (Featherstone ve 

Mellberg 1981). 100 µ kalınlığında holografik film kullanılarak elde edilen görüntülemede 

insan mine dokusu, retzius çizgilenmelerini ve kristal yapıdaki değişimleri en net şekilde 

ortaya koyabilmektedir. Mine dokusunun seçimindeki önemli etkenler arasında; dokunun 

apatit kristal yapısını bozacak çatlak, fissür gibi durumların olmaması ve mine doku 

kalınlığının; yüzey, yüzeyaltı ve daha derin bölgelerde yapılacak ölçümleri görüntülemek için 

ideal düzeyde olması sayılabilir. Çalışmamızda kullanılan mine örnekleri; ağız içine 

sürmesinin üstünden en az 6 ay geçmiş olan, üzerinde çürük ve mine çatlağı bulunmayan, 

yirmi yaş dişlerinin vestibül ve lingual yüzeyleri kullanılarak, standart boyutta hazırlanmıştır.  

İn-situ çalışma metodolojisi içerisinde; kullanılan ağız içi apareylere yerleştirilen mine 

örneklerinin çalışma öncesi tabi tutuldukları sterilizasyon işlemi önemli bir deney aşamasını 

oluşturmaktadır. Günümüzde sıklıkla yüksek ısı ve basıncın uygulandığı otoklavlar ile kuru 

hava sterilizasyonu yapılmakta ise de; formaldehit ve alkol buharının kullanıldığı kimyasal 

buhar sterilizasyonu, 10.8 °C’nin üzerindeki ısılarda gaz halinde bulunan etilen oksitin 

kullanıldığı gaz sterilizasyonu (ETO), klorun kullanıldığı kimyasal sterilizasyon ve x-ışını, 

gama-ışını gibi iyonize radyasyonun kullanıldığı radyasyon sterilizasyonu ile de mine 

örneklerinin sterilizasyonunun gerçekleştirilmesi mümkündür. Soğuk kimyasallarla yapılan 

sterilizasyon işleminin deri, müköz membran ve diğer dokular için kostik ve aşındırıcı etkisi 

olduğu saptanmış ve yüksek ısı ve basınçla etkinliğini gösteren otoklavların da çalışılacak diş 

doku örnekleri üzerinde çatlak ve kopmalara neden olduğu bildirilmiştir (Toth ve Sugar 

1978). Gama ışınları ile yapılan sterilizasyon, günümüzde oldukça fazla tercih edilmekte ise 

de etilen oksit ile yapılan gaz sterilizasyonu geleneksel bir yöntem olarak halen 

kullanılmaktadır (Featherstone ve Zero 1992, Kielbassa ve ark. 2001). Çalışmamızda mine 

örneklerinin sterilizasyonu için basınç ve ısı değişiminden etkilenecek hassas maddelerin 

sterilizasyonunda güvenilirliliği  ve etkinliği ispatlanmış bir sterilizasyon yöntemi olan etilen 

oksit (ETO) tercih edilmiştir. 55 °C’de 3 saat süren bir işlem sonucunda yaşayan tüm 
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mikroorganizmaları öldüren etilen oksit, poröz yapıdaki malzemelere penetre olması, ısı ve 

ıslaklığın dezavantaj olduğu malzemelerin sterilizasyonunda güvenle kullanılabilmesi gibi 

üstünlüklere sahiptir. Sterilizasyon süresinin uzun olması ve gazın toksik etkisi nedeniyle 

sterilizasyon işleminden sonra 4 saat ile 7 gün arasında değişen sürelede örneklerin 

havalandırılmasına ihtiyaç duyulması yöntemin başlıca sınırlamalarıdır (Featherstone ve Zero 

1992). Etilen oksit ile yapılan sterilizasyonda gazın yoğunluğu, sıcaklığı ve sterilizasyon nem 

oranı, sterilizasyon işlemini etkilemektedir. Bu sterilizasyon yöntemini takiben olası toksik 

etkilerden kaçınılabilmesi için materyallerin yeterli havalandırma işlemi yapıldıktan sonra 

kullanımlarının önerilmesi nedeniyle (Featherstone ve Zero 1992, Kielbassa ve ark. 2001) 

çalışmamızda kullanılan mine örnekleri; etilen oksitle yapılan sterilizasyonu takiben hergün 

değiştirilen steril izotonik çözeltide saklanarak, 28 gün boyunca havalandırılma işlemine tabi 

tutulmuşlardır. 

Çalışmamızda sterilizasyonu tamamlanan mine örnekleri, soğuk akril içerisine 

gömülmüş (Resim 3-3), ardından örnekler standardizasyonu için üst yüzeyleri yer düzlemine 

paralel hale getirilerek, artan cilalama değerlerine göre sırayla kullanılan su zımparaları ile 

polisaj aletinde cilalanmıştır (Resim 3-4). Böylece standart üst yüzeyler elde edilerek sertlik 

değerleri ve mineral oranı değerlendirmelerinin de standardize edilmesi hedeflenmiştir 

(Featherstone ve Zero 1992, Kielbassa ve ark. 1998; 2000; 2003, Meyer-Lueckel ve ark. 

2002). 

Çalışmamızda çürük benzeri lezyon oluşumu meydana getirilerek florun giriş 

yapabileceği ideal yüzey tabakası oluşturulmak istenmiştir. Bu amaçla sterilizasyonu 

tamamlanan mine örnekleri Buskes ve ark.’nın (1985) kullandıkları demineralizasyon 

yöntemi ile demineralize edilmiş ve böylece yüzeyaltı lezyon tabakasına benzer bir tabakanın 

meydana gelmesi sağlanmıştır. 

Çalışmamızda, mine örnek yüzeylerinin belirlenen bölgeleri; gerek demineralizasyon 

işlemi sırasında gerekse, in-situ deney periyodu sürecinde, ağız ortamında karşılaşabilecekleri 

kimyasal ve fiziksel etkilerden korumak amacıyla benzer araştırmalarda da kullanılan tırnak 

cilası ile kapatılmıştır. Kullanılan tırnak cilasının visköz yapısı; mine yüzey dokusu üzerine 

etki etmediği gibi tırnak cilasının mine yüzeyinden kalıp halinde kolayca çıkabilmesine de 

imkan tanımaktadır (Featherstone ve Zero 1992, Kielbassa ve ark. 2001, Meyer-Lueckel ve 

ark. 2002). 

Hem klinik, hem de analitik düzeyde deneyime gereksinim gösteren in-situ çürük 

modellerinde örnekler; çıkartılabilir apareylerle, tek kesit halinde yada direkt dişler üzerine 
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yapıştırılarak üç farklı şekilde uygulanabilirler (Wefel 1990). İn-situ modellerin dizaynında 

çürük olayının karmaşıklığı dikkate alınarak sıklıkla çıkartılabilir apareyler hazırlanmaktadır. 

İlk geliştirilen in-situ modeller; mine veya dentin örneklerinin yan kenarlarına yerleştirildiği, 

çift taraflı klasik parsiyel protez şeklinde hazırlanan ağız içi çürük test modelleridir (ICT) 

(Koulourides ve Volker 1964). Ağız içi çürük test modellerinde, apareyin ağız boşluğundan, 

örneklerin de apareyden çıkartılabilmesi sayesinde, hem apareyin hem de örneklerin sürekli 

kontrolü yapılabilmekte, ölçümler, küçük onarımlar veya örneklerin ağız dışında işleme tabi 

tutulabilmesi mümkün olabilmektedir (Featherstone ve Zero 1992). Aynı zamanda bilateral 

apareylerin bu tür tasarımları, kullanılan sert doku örneklerinin aproksimal (Stookey ve ark. 

1985; Reintsema ve Arends 1988), lingual (Clark ve ark. 1986; Corpron ve ark. 1986) ve 

vestibüler bölgelerde (Koulourides ve Volker 1964, Dijkman ve ark. 1986) kullanılabilmesine 

imkan vermektedir. Başarı aynı zamanda ağız içi apareyin kullanım konforu ile de 

bağlantılıdır. Kullanımı sırasında rahatsızlık veren, ağız ortamında lezyona sebep olan 

hareketli apareyler tükürük akış hızını ve buna bağlı olarak da florun ağız ortamından 

uzaklaştırılma zamanını etkileyebilirler. Bu da farklı sonuçların alınmasına neden olabilir. Bu 

nedenle aparey mümkün olduğunca esnek ve konforlu olmalıdır (Manning ve Edgar 1992; ten 

Cate ve Marsh 1994). Çalışmamızda yer alan 19 katılımcıdan elde edilen alçı modeller 

dikkatle incelenmiş, sakızın çiğnenmesi sırasında apareyin hareketliliğini engelleyen ve 

böylelikle de hareketliliğin yumuşak dokularda neden olabileceği olası travmaların önlendiği, 

mine örneklerinin istenilen zaman aralıklarında ağız dışında kontrol edilebilmesine, 

değerlendirilebilmesine ve yerinden oynayan örneklerin de sorunsuzca tekrar 

sabitlenebilmesine olanak veren pasif hareketli bir aparey şeklinde oluşturulmasına karar 

verilmiştir. Apareylerin planlanması, her katılımcı için bireysel modifikasyonlar 

gerçekleştirilerek yapılmıştır. Bu nedenle bazı katılımcılar, apareylerinde toplam sekiz adet 

mine örneği taşırken, bazıları da; ağız içi yapılarının kısıtlaması nedeniyle altı adet mine 

örneği taşımışlardır. İlk tasarlanmış ağız içi çürük test modeline benzer olarak hazırlanan bu 

ağız içi apareyler planlanırken oklüzyon sistemine etki etmemelerine ve çiğneme sırasında da 

pasif olmalarına dikkat edilmiştir. Deney periyodu süresince kullanılan ağız içi apareylerinin 

sakız çiğnenmesi sırasında hareket etmediği gibi başarılı bir şekilde de ağızda sabit 

kalabildikleri tespit edilmiştir.  

Deney periyodu esnasındaki uygulamalarda ve deney sonunda toplanan verilerin 

karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesinde; olası önyargılardan kaçınılabilmesi için çalışma 

çift kör ve rastlantısal olarak planlanmıştır. Çalışmamızda kullanılan şekersiz sakızlar ve 

üzerinde işlem yapılan mine örnekleri, klinik araştırmacı ve katılımcılar için, yardımcı 
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araştırmacı tarafından kodlanarak yürütülmüştür. Bu şekilde planlanan çift kör uygulamayı, 

florlu ve florsuz şekersiz sakız grubuna dahil edilen katılımcıların rastantısal seçimi takip 

etmiştir. Aynı zamanda çalışmanın 20., 40. ve 60. günlerinde toplanacak olan mine örnekleri 

de katılımcıların kullandıkları ağız içi apareylerine, deneysel periyot başlamadan önce 

rastlantısal olarak yerleştirilmiş, yapılan kodlama doğrultusunda her deney periyodunda 

apareylerden toplanmış ve böylece aynı gün toplanan örneklerin aynı lokalizasyonlarda 

bulunması engellenerek, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi sağlanmıştır. Deneysel 

periyotlar arasında bırakılan süre, katılımcıların çiğneme disiplinini bozmamak ve toplam 

süreyi artırmamak için maksimum 2-3 gün olarak belirlenmiştir. 

Remineralizasyonun değerlendirilmesinde Kantitatif Lazer Floresans (QLF), 

Polarizasyona Hassas-Optik Koherens Tomografi (PS-OCT) ve Transversal Dalga Boyuna 

Bağlı Mikroradyografi (T-WIM) gibi güncel görüntüleme tekniklerinden yararlanılabilse de 

in vitro, in vivo ve in-situ remineralizasyon değerlendirmelerinde günümüzde sıklıkla 

Transversal Mikroradyografi (TMR) yöntemi kullanılmaktadır. Kantitatif Lazer Floresans 

(QLF), in vivo olarak diş yüzeyinde meydana gelebilecek demineralizasyon ve 

remineralizasyon olaylarını değerlendirmede in vitro çalışmalara göre daha üstün, in-situ 

çürük modellerinin kullanıldığı Transversal Mikroradyografi (TMR) araştırmalarına göre de 

daha düşük maliyetli, kısa süreli ve pratik bir görüntüleme tekniğidir (Edgar ve Higham 

2005). Bir dijital görüntüleme yöntemi olan Polarizasyona Hassas-Optik Koherens Tomografi 

(PS-OCT) yönteminde ise Transversal Mikroradyografi (TMR) yöntemine ek olarak çürük 

lezyonunun sertlik derecesinin ve buna bağlı başlangıç çürük oluşumunun, saptanan 

görüntünün ayrıştırılmasıyla tespit edilebilmesi mümkündür. Transversal Mikroradyografi 

(TMR) yöntemi, uygulaması sırasında teknik hassasiyete ihtiyaç gösteren bir yöntemdir. 

Mikroradyografi alınmadan önce, örnek kalınlığının mine için maksimum 100 µ, dentin için 

130 µ olması gerekmektedir. Transversal Dalga Boyuna Bağlı Mikroradyografi (T-WIM) 

yöntemi ile daha kalın örnekler değerlendirilebilmekte, böylelikle oldukça zor olan örnek 

standardizasyonuna bağımsız bir alternatif oluşturulmaktadır. Araştırmamızda kullanılan 

remineralizasyon değerlendirme yöntemi Transversal Mikroradyografi (TMR) yöntemidir. Bu 

yöntemde, remineralizasyon meydana gelen bölgedeki hidroksiapatit kristallerinin K- alfa 

ışınlarını absorbe etmeleri neticesinde bu durum önce holografik filme (High-speed 

Holographic Film SO-253; Kodak) ve daha sonra da videokamera (CCD- Videokamera 

Modul XC77E; Sony) ile tabedilen filmin nakledildiği bilgisayar ortamına aktarılarak 

verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların alınması gerçekleşir. 



 93   

Diş sert dokularının en fazla kaybedilme nedeni olan diş çürüğü, pekçok gelişmekte 

olan ülkede halen karşılaşılan en önemli ağız-diş sağlığı sorunudur. Çürükten korunmada 

etkinliği saptanan florun, özellikle içme suyu yoluyla sistemik olarak vücuda alınması 

sırasında ciddi bir teknik alt yapıya ve yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulması ve sistemik flor 

alımının zaman zaman neden olduğu toksik etkiler; florun lokal uygulamalarla alımının ön 

plana çıkmasına neden olmuştur (Ekstrand ark. 1994, ve Clark 1998). 

1960’lardan bu yana yapılan çalışmalarla, diş çürüğünün önlenmesindeki olumlu 

katkıları ortaya konmuş şeker değişkenleri; pek çok gıda ürünün yapısının yanısıra, sakız, 

emme tableti, bon bon gibi yan ürünlere de katılmışlardır. Son yıllarda şekersiz sakızların ve 

muadil gıdaların yapılarına başta flor bileşikleri olmak üzere kalsiyum, üre, kazein gibi katkı 

maddeleri de ilave edilerek çürük önleyici etkinliklerinin artırılması üretici firmaların ve 

araştırmacıların üzerinde oldukça yoğunlaştıkları bir konu olmuştur. Özellikle florlu sakızlar; 

üretimleri sırasında gelişmiş bir teknik alt yapıya ihtiyaç göstermemeleri, üretimlerinin fazla 

masraflı olmaması, tüketicilere ucuz sunulabilmeleri, tüketimlerinin kullanıcıların seçimine 

bağlı olması ve lokal etkili flor alımına imkan vermelerinden dolayı sistemik etkili içme suyu 

floruna da iyi bir alternatif oluşturmuşlardır (O’Mullane 1994). Ürünlerin içerisine eklenen 

flor bileşiğinin miktarı ve yapısı; ürünlerin etki derecesini belirlemede ana parametreler olarak 

kabul edilseler de, eklenen ürünün ağız içerisinde oluşturduğu erime mekanizması, davranış 

şekli gibi faktörlerin de etkinlik düzeyleri üzerinde rol oynayacağı unutulmamalıdır. 

0,25 mg sodyum florür içeren ve içermeyen şekersiz sakızların, in-situ çürük 

modellerinde oluşturulan çürük benzeri demineralizasyon alanlarının remineralizasyonuna 

farklı sürelerdeki etkisinin, Transversal Mikroradyografi (TMR) yöntemiyle araştırıldığı 

çalışmamızda; kullanılan şekersiz sakıza eklenen flor miktarının düşük tutulmasının nedeni; 

katılımcıların çalışma boyunca İstanbul’da ikamet etmelerine rağmen, Türkiye’nin değişik 

coğrafyalarından gelmiş olmaları ve bu bölgelerde kayıtlı flor alınımlarının hangi düzeyde 

olduğunun öngörülememesinden ve ülkemizde eğer bir florlu sakız üretilirse üretilen bu 

ürünün kullanım sıklığı ve miktarı ne olursa olsun bireylerin sağlıkları için zararlı olamayacak 

limit değerlerde bir ürün olmasını sağlamak istememizden dolayıdır (Freni ve Gaylor 1992). 

Çalışmamızda, katılımcıların 11’i, günde 4 kez, her birinde 0,25 mg sodyum florür 

bulunan tablet şeklindeki ikişer adet şekersiz sakızı çiğnerken, sekizi de aynı sıklıkta ve aynı 

miktardaki plasebo sakızı çiğnemiştir. İçerisinde 0,25 mg sodyum florür bulunan şekersiz 

sakızın çiğnenmesi her bir katılımcının günde 2 mg sodyum florür almasına neden olmuştur. 

Ancak  Bruun ve Givskov (1978) tarafından yapılan bir çalışmada bu yolla alınan florun 
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çözülmesi ve ağız içerisine salınmasının ancak % 50 oranında olabildiğinin bildirilmesi bize; 

bu içerikli şekersiz sakızı çiğneyen her bir katılımcının günde yaklaşık ancak 1 mg sodyum 

florür aldığını düşündürmüş ve güvenli sınır değerlerin aşılması endişemizi ortadan 

kaldırmıştır (Luoma ve ark 1983). 

Araştırma yapısının değişkenliği, sahip olunan iyi kontrol olanağı ve etkinlik gücü 

yüksek sonuçlara ulaşılabilmesi için gerekli olan sürelerin oldukça kısa olması; in-situ 

araştırmaların avantajları arasında sayılabilir. Ancak flor kullanılan bu tip çalışmalarda 

çalışmalarda, çalışmanın süresinin 30-40 günden kısa olmaması ve katılımcı motivasyonunun 

dağılmaması için de bu sürelerin 60-90 günü aşmaması istenmemektedir (Zero 1995). Florlu 

ve florsuz sakızların remineralizasyon etkinliklerinin araştırıldığı in-situ çalışmamızda, test 

edilen florlu şekersiz sakızın içeriğindeki flor miktarının çok düşük olmasından ötürü 

etkinliğinin kısa süreli bir çalışma ile saptanamayacağı düşüncesinden yola çıkılarak 

çalışmanın, her biri 20 günden oluşan 3 dönemlik bir çalışma periyodunda yapılması 

planlanmıştır. Ancak çalışmamızın özellikle 60. gününde elde edilen bulgularının tüm çalışma 

süreçleriyle kıyaslandıklarında göstermiş olduğu dağılım; uzun çalışma süresinin bireylerde 

motivasyon eksikliğine neden olduğunu düşünmemize ve yapılacak in-situ çalışmaların 30-40 

gün ile sınırlı tutulmasını öneren araştırmacılarla hem fikir olmamıza neden olmuştur.  

Çalışmamızda katılımcılar; alt çene apareyleri ağızda iken kendilerine verilen florlu ve 

florsuz şekersiz sakızları  günde 4 kez ikişer adet olmak üzere 20 dakika süre ile 

çiğnemişlerdir. Bu süre sonunda sakızlar, ağız ortamından uzaklaştırılmışsa da katılımcılardan 

apareylerini öğün ve ara öğünler ile ağız hijyen işlemleri dışında ağızlarında taşımaları 

istenmiştir. Dawes ve Macperson (1992) tarafından sakız çiğnemenin tükürük akış hızını ilk 

20 dakika içerisinde stimüle edilmemiş tükürük akış hızına oranla artırdığı bildirilmiştir. Aynı 

zamanda yapılan çalışmalarla, sakızın çiğnenmesini takiben tükürük akış hızında oluşan 

artışta, başta sakızın tadı, daha sonrada sertliği ve büyüklüğü gibi fiziksel özelliklerinin 

önemli rol oynadığı bildirilmiş, uzayan sakız çiğneme süresinin azalan tada bağlı olarak 

tükürük akış hızında önce artışa daha sonra da düşüşe neden olduğu saptanmıştır (Leach ve 

ark. 1989). Tüm bu bilgilerin ışığı altında, araştırmamızda kullanılan 0,25 mg sodyum florür 

eklentili şekersiz sakız ile plasebo sakız arasında, renk, tat, büyüklük ve sertlik açılarından bir 

fark olmamasına dikkat edilmiş ve sakızların çiğnenme süresi 20 dakika ile sınırlandırılmıştır.  

Flor ilaveli sakızların test edildiği araştırmalarda, aynı bireylerde bile ardarda 

ölçümlerde aynı sakızla tükürük salgısında farklı flor konsantrasyonlarının saptanabilmesi, 

çiğneme ve yutma alışkanlıkları farklı olan bireylerin bu ölçümleri etkileyebileceği gerçeğini 
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ortaya koymakta ve farklı sonuçların alındığı ölçümlerin yapılmasına neden olmaktadır 

(Bruun ve Givskov 1978, Oliveby ve ark. 1987, Sjögren ve ark. 1993, Sjögren ve ark. 1997). 

En ufak flor artışlarının bile tükürüğün remineralizasyon potansiyelini olumlu 

etkileyebileceği bildirilmiştir (Leach ve ark. 1989, Manning ve ark. 1992). Hattab ve ark. 

(1989) 2 adet florlu sakız çiğnenmesinin ardından, tükürük flor konsatrasyonunun 0,02 

ppm’den 1,1 ppm’e ve 2,6 ppm’e yükseldiğini göstermişlerdir. Lagerlöf ve Oliveby (1994) 

oluşan flor artışının, tükürükteki kalsiyum, fosfat ile birlikte; minenin remineralizasyonu için 

uygun ortamı oluşturacağını bildirmişlerdir. Leach ve ark. (1989), Edgar ve Geddes (1990) ve 

Manning ve ark. (1992) yaptıkları sakız çalışmaları ile; 20 dakika boyunca florlu sakız 

çiğnenmesinin; tükürükteki flor konsantrasyonunu maksimum seviyeye çıkardığını, daha 

uzun sürelerde yapılacak çiğnemenin tükürük flor konsantrasyonuna olumlu bir etkisinin 

olamayacağını aksine bunun; florun ağız ortamındaki kalışını zorlaştıracağını bildirmişlerdir. 

Sjögren ve ark. (1997), tükürükteki flor konsantrasyonunun 0,25 mg NaF içeren sakız 

çiğnemesinin ardından ilk 5-10 dakika içinde ortalama % 1380 artırdığını, Seppa ve ark. 

(2000), florlu sakızların; çiğnenmelerini takip eden ilk 20 dakika içerisinde tükürük ve bakteri 

plağı içindeki flor konsantrasyonunun yükselmesine neden olduklarını ve salınan flor 

konsantrasyon değerinin 5-10 dakika arasında en yüksek düzeye ulaştığını, Macpherson ve 

Stephan (2001), florlu sakızların kullanımının, tükürükte kısa süreliğine bir flor 

konsantrasyonu artışına neden olduğunu bildirmişlerdir. 

Yapılan araştırmalarla; uzun süreli alınan düşük konsantrasyondaki flor bileşiklerinin, 

ara sıra lokal veya sistemik olarak alınan yüksek flor konsantrasyonlu bileşiklerden daha etkin 

olduğunun gösterilmiş olması, öğün yada ara öğünler sonrasında çiğnenen, fiziksel ve düşük 

oranda da kimyasal temizlik yapabilen, tükürük akış hızının atmasına neden olan sodyum 

florür eklentili sakızların, güvenli bir remineralizasyon potansiyeli oluşturabileceğini 

gündeme getirmiştir. Florun, sakızlar yoluyla günde iki, üç kez öğün veya ara öğün sonrası 

alımı, bir kez yüksek dozda florun alımına kıyasla daha etkilidir (Fejerskov ve ark. 1981, 

Marthaler 1995). Yemek ve öğün aralarının hemen ardından sakız çiğnenmesinin mine 

çürüklerinin remineralizasyonuna olumlu etki edebileceğinin saptanmış olması (Sjögren ve 

ark. 1997, Seppa ve ark. 2000) nedeniyle çalışmamızda özellikle yemek ve ara öğün saatlerini 

takip eden saatlerde  ve 20 dakikayı aşmayan sürelerde günde 4 kez katılımcıların, sakız 

çiğnemeleri istenmiştir. 

Çalışmamızda, 2 adet 0,25 mg NaF eklentili sakız toplam 19 katılımcıya deney 

periyoduna başlanmadan çiğnetilmiş; 0. dakikada 0,023 ppm olarak tespit edilen tükürük flor 
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konsantrasyonun, 5. dakikada 0,409 ppm, 10. dakikada 1,25 ppm ve 20. dakikada 0,68 ppm 

olduğu saptanmıştır (Grafik 4-33). Bilindiği gibi NaF, flor iyonundan doygun olmayan 

tükürük ile temas edince çözünür ve ortama flor iyonu salınır. Eğer ortamda kalsiyum iyonu 

da varsa bu iki iyon kalsiyum florür oluşturur. Çiğneme ile oluşan kalsiyum florür ortamda 

uzun süre kalabilmektedir. CaF2  ancak pH’ın 5’in altına düştüğü durumda çözünebilir. 

Araştırmamızda ölçümler sırasında pH 5’in altına düşürülmemiştir.  

Oral kavite içerisinde flora yalnızca tükürükte rastlanmaz, aynı şekilde flor diş etinde 

de yerleşik olarak görülebilir (Dawes 1965, Grobler ve ark. 1982, Ekstrand ve Oliveby 1999). 

Etki aşamasında, ağız ortamında bulunan florun bakteri plağı, dişeti ve tükürük arasında 

“dolaşabilir”  konumda olmasının uzun süre kalıcı bir tükürük flor konsantrasyonuna neden 

olduğu bildirilmiştir. Florun “re-entry” olarak da tanımlanan dişe tekrar girişinde, yüzeyde 

bulunan bakteri plağının taşıyıcı rol üstlendiği ve florun plaktan diffüze olarak tekrar diş 

yapısına girebildiği bildirilmiştir (Hellwig ve ark. 2001). 

Florlu ve florsuz şekersiz sakız kullanan katılımcıların, mine örneklerinin etki 

beklenen alanlarında 20. ve 40. günlerde saptanan mineral kayıp değerleri ve lezyon derinliği 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Ancak, florlu 

şekersiz sakız kullanan katılımcıların mine örneklerinin etki alanlarında saptanan ortalama 

lezyon derinliklerinin ve mineral kayıplarının; plasebo sakız kullanan katılımcıların mine 

örneklerinin aynı bölgelerindeki ortalama lezyon derinliklerinden (Tablo 4-3, Grafik 4-28) 

daha sığ ve mineral kayıplarından da (Tablo 4-1, Grafik 4-25) daha az olduğu saptanmıştır. 

Florlu  ve florsuz şekersiz sakız kullanan katılımcıların, mine örneklerinin etki beklenen 

alanlarında, 20., 40. ve 60. günlerde saptanan ortalama lezyon derinliklerinin (Tablo 4-3, 

Grafik 4-28) ve ortalama mineral kayıp değerlerinin (Tablo 4-1, Grafik 4-25); aynı 

katılımcıların aynı mine örneklerinin demineralize edilmiş alanlarında 20., 40. ve 60. günlerde 

saptanan ortalama lezyon derinliklerinden (Tablo 4-3, Grafik 4-28) ve ortalama mineral kayıp 

değerlerinden (Tablo 4-1, Grafik 4-25) daha düşük oldukları saptanmıştır. Yapılarında katkı 

maddesi olarak flor olsun olmasın şekersiz sakız kullanılmasının mevcut lezyonun gelişimini 

olumsuz yönde etkileyebileceğini gösteren bu bulgumuz; florsuz şekersiz sakızların, tükürük 

akış hızı oranını artırarak remineralizasyona neden olduklarını bildiren Lamb ve ark. (1993), 

Wang ve ark. (1993) ve Sjögren ve ark. (2002) tarafından yapılan çalışmalara paralellik 

göstermektedir. Çalışmamızda elde ettiğimiz bu bulgumuzun kullanılan şekersiz sakızların 

yapılarındaki şeker değişkenlerinden, çiğneme işlemi sırasında gösterdikleri mekanik 

temizleme etkilerinden ve neden oldukları tükürük akış hızı artışından kaynaklandığını 

düşünmekteyiz. Reynolds ve ark. (2003) yaptıkları in-situ araştırmada; sorbitol ksilitol içerikli 
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sakız, kazein içerikli sakız çiğneyen gruplarla hiç sakız çiğnemeyen grupları remineralizasyon 

açısından karşılaştırmışlar; sakız çiğnemeyen grup hariç günde 4 defa 20’şer dakika sakız 

çiğneyip, sakız kullanımından sonra da 20’şer dakika daha apareylerini çıkarmayan 

katılımcıların oluşturduğu gruplarda remineralizasyon saptamıştırlar. Araştırmacılar 

çalışmalarının sonuçlarını, kullandıkları sakızların mekanik etkinliğine, içeriğine ve tükürük 

akış hızına yaptıkları olumlu katkılara bağlamışlardır.  

Florlu ve florsuz şekersiz sakız kullanan katılımcıların, fırçalama yapılmayan 

dolayısıyla çalışma sırasında kalınlığı belirlenmemiş olsa da, yüzeylerinde bakteri plağı 

bulunan mine örneklerinin etki beklenen alanlarında 40. günde saptanan ortalama lezyon 

derinlikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiş olup (p<0,05); aynı mine 

örneklerinin demineralize  alanlarındaki ortalama lezyon derinliklerinden tüm deney 

süreçlerinde daha sığ lezyon derinlik değerleri (Tablo 4-5, Grafik 4-29) gösterdikleri 

saptanmıştır. Aynı katılımcıların aynı mine örneklerinin etki beklenen alanlarındaki ortalama 

mineral kayıp değerlerinin de, aynı mine örneklerinin demineralizasyon alanlarında 20., 40. 

ve 60. günlerde saptanan ortalama mineral kayıp değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı 

olmasa da düşük olduğu (Tablo 4-2, Grafik 4-26) belirlenmiştir. Çalışmamız sırasında 

oluşturulan ağız içi çürük test modelinde; kalınlığının ve kompozisyonunun remineralizasyon 

ve demineralizasyon olaylarında önemli olduğu bildirilen bakteri plağının kalınlığının 

standardize edilebilecek şartlarının oluşturulması; üzerinde önemle durulması gereken bir 

konu olarak karşımıza çıkmıştır. 

İn-situ model düzeneklerinde; Dijkman ve ark. (1986) mine örneklerini akrilik 

yüzeyin altına yerleştirmek suretiyle 1990’de Wefel ise mine örneklerini altın kuronların 

yüzeyinde hazırladıkları alana yerleştirerek bakteri plağı akümülasyonunu gerçekleştirmeyi 

denemişlerdir. Bu iki yöntemde doğal bakteri plağı oluşumunu sağlama açısından avantajlıdır. 

Ancak bu modeller, bakteri plağı kalınlığının kontrol edilememesi nedeniyle tam etkin 

değildirler. Bakteri plağı kalınlığının kontrolünde, sert doku örneklerinin yerleştirildiği 

modellerin interproksimal embrazürleri, komşu diş veya restorasyonların kontürleri, doğal 

temizlemede etkili olan dil ve yanak hareketleri, oral hjyen pratikleri gibi çok çeşitli 

parametrelerin rol oynaması nedeniyle bir standardın oluşturulması oldukça zordur. 

Araştırmamızda kullanılan ekipmanlar, ağız boşluğunun doğal ortamında tükürük salgısına, 

plak akümülasyonuna ve pelikıl oluşumuna maruz bırakılmış, böylelikle de değerlendirilecek 

örneklerin, doğal dişlerle aynı şartlar altında remineralizasyon sürecinin devam etmesi 

sağlanmaya çalışılmıştır (Duckworth ve ark. 1987). Aynı zamanda çalışmamızda, bakteri 

plağı varlığında, şekersiz sakıza ilave edilmiş olan florun remineralizasyonuna etkisini de 
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ölçebilmek amacıyla, hazırlanan apareylerin fırçalanmayan tarafı olarak belirlenen 

kısımlarındaki mine örnekleri; aparey yüzeyinden 0,5 mm daha derine yerleştirilmişlerdir. 

Kalınlığı 500 µ’dan daha az olan bakteri plağının; büyük olasılıkla tükürüğün plak 

içerisine diffüzyonu ve tükürük tamponlarının asit nötralizasyonu etkisi sayesinde 

demineralizasyon potensiyelini azalttığı, 500 µ’dan daha kalın plakların ise tam tersi bir 

mekanizma ile demineralizasyon potensiyelini artırdıkları tespit edilmiştir (Lambrou ve ark. 

1981, Featherstone ve Zero 1992, Zero ve ark. 1992). 

Hattab ve ark. (1989), 0,25 mg NaF içeren sakızların çürük dişlerin 

remineralizasyonuna etkisini ve flor alınımını  inceledikleri araştırmalarında, florlu sakızın 15 

dakika çiğnenmesinin, plak flor konsantrasyonunda  önemli bir artışa neden olduğunu 

bildirmişlerdir. Tükürük ve plak sıvısında serbest dolaşan kalsiyum ve flor varlığında oluşan 

kalsiyum florürün, oluştuktan sonra aylarca ağız ortamında kalabildiğini, ancak pH’ının kritik 

seviyelere düşmesi durumunda, kalsiyum florürden flor iyonunun açığa çıktığını bildiren 

araştırmacılar; florun sakız gibi lokal etkili bir ürünle tekrar oral kavite içerisine alınması 

halinde yeniden aynı yapının oluşacağını belirterek, plağın diş minesi üzerinde flor rezervuarı 

rolü üstlenmesine dikkat çekmişlerdir.  

Her ne kadar çalışmamızın amaçları arasında bakteri plağı kalınlığının ölçülmesi 

bulunmasada; görsel olarak apareylerde, derine yerleştirilen ve fırçalanmayan mine örnekleri 

üzerinde, Hattab ve ark.’nın (1989) yaptıkları çalışmaya paralel olarak plağın diş minesi 

üzerinde gösterdiği flor rezervuarı rolünü engelleyecek boyutlarda kalın bir bakteri plağı 

oluşumunun gerçekleşmediği izlenmiş; özellikle katılımcıların fırçalanmayan mine 

örneklerinde saptanan daha düşük mineral kayıp değerleri ve daha sığ lezyon derinlikleri 

(Tablo 4-5, Grafik 4-29) bu bölgelerde oluşan bakteri plağı kalınlıklarının sakız içerisindeki 

florun mineye geçişini engellemeyecek düzeylerde olduğu şeklindeki yaklaşımımızı 

destekleyen bir bulgu olmuştur. 

Dawes ve Macperson (1992), diş çürüğünün engellenmesinde, florun asit üreten 

bakteriler üzerine inhibe edici etkisinin bulunduğunu bildirmiş; asidik ortam oluştuğunda 

bakteri plağı sıvısında bulunan florun, mine tarafından emilerek yapısının güçlenmesini 

sağladığı, kristal yüzeyinin asidin etkisi ile çözünmesinin engellenmesine neden olduğu, 

bakterilerin gelişiminin inhibisyonu üzerine etkili olduğu bildiren flor içerikli materyallerin 

bu etkilerini ancak flor salınımı yaptıkları sürece gösterebildikleri, benzer araştırmalarla da 

bildirilmiştir. Seppa ve ark. (2000), mutans streptokoklarındaki asit üretiminin azalmasını 

geleneksel ve reçine-modifiye cam iyonomer simanlarından flor salınımına bağlamışlar ve 
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flor içeren materyallerin mutans streptokokları, laktobasil ve aktinomiçes gibi kariyojenik 

bakterilerin gelişimleri üzerindeki olumsuz etkilerini bildirmişlerdir. Çalışmamız öncesinde 

ve sonrasında katılımcıların tükürük örneklerinde saptanan mutans (Grafik 4-31) ve laktobasil 

sayılarının (Grafik 4-32) azaldığını gösteren bulgularımız şekersiz sakızın içindeki florun 

bakteri plağı içindeki mikroorganizmalar üzerindeki inhibe edici etkisinden 

kaynaklanabileceği görüşünü destekleyen ve diğer araştırmacıların da çalışma sonuçlarına 

paralellik gösteren bir bulgu özelliğindedir. 

Florlu ve florsuz şekersiz sakız kullanan katılımcıların fırçalama yapılan dolayısıyla 

yüzeylerinde bakteri plağı bulunmayan mine örneklerinin etki beklenen alanlarında 20. ve 40. 

günde saptanan ortalama mineral kayıp değerlerinin ve lezyon derinliklerinin aynı mine 

örneklerinin demineralize alanlarında saptanan ortalama mineral kayıp değerlerinden ve 

lezyon derinliklerinden daha düşük değerler gösterdikleri saptanmıştır (Tablo 4-3, Grafik 4-

28) (Tablo 4-6, Grafik 4-30). Florsuz şekersiz sakız kullanan katılımcıların fırçalanan mine 

örneklerinin etki alanlarında 40. günde saptanan ortalama lezyon derinlik değerlerinin (Tablo 

4-6, Grafik 4-30); florsuz şekersiz sakız kullanan katılımcıların fırçalanmayan mine 

örneklerinin aynı bölgelerinde aynı deney sürecinde saptanan ortalama lezyon derinlik 

değerlerinden daha düşük olması (Tablo 4-5, Grafik 4-29) kullanılan sakızların mekanik 

etkisinin yanısıra fırçalamanın da mevcut lezyonun gelişmesinin engellenmesine olumlu bir 

etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. 
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SONUÇLAR; 

 

1. Tüm deney periyodu boyunca in-situ çürük modellerinde kullanılan mine 

örneklerinin etki alanlarına ait bulguların, aynı örneklerin demineralizasyon 

alanlarına ait bulgulardan daha düşük olması, flor katkılı yada katkısız şekersiz 

sakızların mevcut şartlarda remineralizasyona olumlu etkisi olduğunu 

göstermektedir. 

2. Florlu sakız kullanan katılımcıların fırçalama yapılmayan mine örnek 

yüzeylerinin etki alanlarından elde edilen bulguların, florlu sakız kullanan 

katılımcıların fırçalama yapılan mine örnek yüzeylerinin etki alanlarından elde 

edilen bulgulardan daha düşük değerlerde (sayısal) olması; ağız hijyeni yeterli 

olmayan bireylerde florlu sakız kullanımının remineralizasyona olumlu etkisi 

olduğunu düşündürmektedir. 

3. Florsuz sakız kullanan katılımcıların fırçalama yapılan mine örnek 

yüzeylerinin etki alanlarından elde edilen bulguların, florsuz sakız kullanan 

ancak fırçalama yapılmayan mine örnek yüzeylerinin etki alanlarından elde 

edilen bulgulardan daha düşük değerde olması; çiğnenen sakızın flor katkısı 

olmadığı takdirde oluşan remineralizasyonda diş fırçalamasının etkinliğini 

ortaya koyması bakımından önemlidir. 

4. Florun, diş sert dokularının remineralizasyonuna etkisinin in-situ çürük 

modelleri ile araştırılması istendiğinde deney süresinin maksimum 40 gün 

olarak belirlenmesinin, güvenilir ve kıyaslanabilir sonuçlar alınabilmesi 

açısından tercih edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

5. Florun, diş sert dokularının remineralizasyonuna etkisinin araştırıldığı in-situ 

çürük modellerinde bulguların değerlendirilmesi sırasında bakteri plağı 

kalınlığının ve tükürük içerisindeki kalsiyum ve fosfat konsantrasyonun da 

etkili parametreler olabileceğinin unutulmaması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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FORMLAR 

• Form 1: Bilimsel Çalışma Gönüllü Bilgilendirme ve Onam Formu 

 

İ.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI 

KONSERVATİF DİŞ TEDAVİSİ BİLİM DALI 

0 212 414 20 20 / 30245 

 

Şekersiz (tatlandırıcılı) sakızlara ilave edilen florid içerikli bileşiklerin, 

mine başlangıç çürük lezyonları üzerindeki remineralizasyon etkisinin, insitu 

değerlendirilmesi 

 

Bilimsel Çalışma Gönüllü Bilgilendirme ve Olur Formu 

Yukarıda adı geçen araştırmaya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Bu 

çalışma Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dişhekimi Ezel 

YILDIZ ELMAS tarafından yürütülecektir. 

Aşağıda belirtilen bilgileri dikkatle okuyunuz; çünkü çalışma sırasındaki 

davranışlarınız bunlara uygun olmak zorundadır. 

 

Çalışmanın Yapılma Amacı  

Çürük profilaksisinde, florid bileşikleri önemli rol oynar. Çeşitli florid 

bileşiklerinin metabolik ve toksikolojik etkileri günümüzde geniş kapsamlı 

araştırılmıştır. Floridli diş macunlarını, ağız gargaraları ve flor jellerinin çürükten 

korunmadaki önemli katkıları çok sayıda araştırmanın konusunu oluşturmuştur. 

Günümüzde flor katılmış sakızların çürük profilaksisinde kullanılabileceği görüşü 

yaygınlık kazanmaktadır. Bu nedenle bizde çalışmamızda 0,25 mg NaF içeren 

sakızların çürük önlemede etkinliğini ortaya koymak istiyoruz. 
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Çalışma öncesi hazırlıklar  

Ağız ve diş muayeneniz bu dönemde radyolojik ve klinik olarak yapılacaktır. 

Aynı zamanda ağız ve diş sağlığınızın etkin değerlendilmesi için, tükürük akış hızı, 

tükürük tamponlama kapasitesi, mikrobiyolojik mutans ve laktobasil testleri  sizlerden 

ücret talep edilmeden ve sağlık sigortanız kullanılmadan yapılacaktır. 

 

Çalışma sırasında sizi neler bekliyor... 

Bu çalışma randomize, çiftkör, insitu bir çalışmadır. 

Bunlar ne anlama gelir?... 

Çalışmada siz dahil 19 katılımcı yer alacaktır. Katılımcıların seçilmesi kriterlere 

bağlıdır. Ancak çalışma içerisindeki pozisyonları rastgele belirlenir. Buna bağlı bilgiler 

yardımcı araştırmacıda çalışma sonuna kadar saklı tutulur. Böylece çalışma randomize  

ve çiftkör planlanır. 

Ölçü alındıktan sonra size özel dizayn edilen ağız içi apareylerini 60 gün alt 

çenenize takmanızı istiyoruz. Bu apareyin üzerinde laboratuvar şartlarında demineralize 

ve sterilize edilmiş mine örnekleri bulunacaktır. Saat 10:00, 12:00, 14:00 ve 16:00 olmak 

üzere size verilen sakızları günde 4 kere 2 tablet şeklinde çiğnemeniz, çalışma süresince 

size özel verilecek florsuz diş macunu ve diş fırçalarını araştırmacı tarafından sözlü 

anlatılacak şekilde kullanmanız istenecektir. 

1. randevunuzda yapılacaklar “çalışma öncesi hazırlıklar” bölümünde 

açıklanmıştır. 

2. randevunuzda, özel hazırlanmış apareyin ağza uygunluğu denenir ve çalışma 

sırasında uygulanacak davranış biçimleri anlatılır. Apareyin saklanması için özel kutu 

ve solüsyon verilir. İlk 3 gün yemek yeme dışında mine örnekleri doğal tükürük 

tarafından tamamen ıslatılabilmesi için sakız çiğnemeden takılacaktır. 

3. günün sonunda ki 3. randevuda sakız çiğnenmeye başlanacaktır. 
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Tüm çalışma boyunca nelere dikkat etmek zorundayım? 

Size teslim edilen aparey 20 dakikalık çiğneme süresinde ve çiğneme süresinin 

ardından 20 dakika daha ağız içinde tutulmalı, yani çiğneme saatleri dahil tüm gün, 

yemek yeme ve içme saatleri dışında aparey ağız içinde taşınmalıdır. Aparey açık hava 

temasında bulunmamalı, ağızdan çıkarıldığı durumlarda mutlaka size verilen özel 

aparey kutusu ve solüsyonunda muhafaza edilmelidir. 

Günde 2 kez fırçalama yapıldığı takdirde sizden ricamız, apareyi temizlerken 

size verilen fırça ile apareyin renklendirilmiş parçasını, araştırmacının size tarif edeceği 

şekilde 5 defa apareyin üzerindeki örneklerin üzerinden nazikçe geçilmesi şeklinde 

yapılmasıdır. 

Özellikle ricamız çalışma süresince herhangi bir şekilde (çiğneme, yutma, ağza 

alma şeklinde) flor bileşiği kullanmamanızdır. Bunlara dikkat edilmediği durumlarda, 

çalışmada elde edilecek sonuçların hatalı çıkması ihtimali nedeniyle  çalışmadan 

ayrılmanız istenecektir. Araştırma başladıktan sonra devam etmek istemezseniz 

çalışmadan ayrılabilirsiniz. Bu durumun, gelecekteki takip ve tedaviniz üzerinde bir 

etkisi olamayacaktır. 

Apareyin uygulanması sonrasında herhangi bir rahatsızlık ve /veya risk 

öngörülmemektedir. Aynı zamanda yukarıda yazılan haklar saklı tutulacaktır. 

Çalışma sırasında bir soru veya sorun olduğunda, apareyin kırılması veya 

örneklerin kaybolması gibi; 24 saat açık cep telefonlarımıza haber verilmesi; tibbi bir 

sorunununuz oluşması durumunda ise; 

 

Dt. Ezel YILDIZ ELMAS-Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.B.D 

0 212 414 20 20/30369 

GSM no: 0 533 245 57 03  

 

Prof. Dr. Taner YÜCEL- Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.B.D Başkanı 

0 212 414 20 20/30280  

nolu telefonlardan bize 24 saat ulaşabileceğini bildiririz. 
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Araştırmacı tarafından hazırlanan tıbbi klinik çalışmanın lezyonrları ve 

çalışmanın üzerimde tıbbi beklenmeyen etkisi bulunmadığı tarafıma açıkça anlatılmıştır.  

Aynı zamanda ismimin saklı tutulacağı, 

Ancak resmi makam ve etik kurulun kişisel bilgilerime ulaşabileceği, 

Çalışma sırasında herhangi bir ücret almamayı ve ücret ödememeyi, 

Çalışmaya gönüllü katılmayı kabul ediyorum. 

 

Tarih: 

 

 

Hasta ad, soyad, imza: 

Sorumlu araştırmacı ad, soyad, imza: 

Yardımcı araştırmacı ad, soyad, imza: 
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• Form 2: Klinik Araştırması Hasta Takip Formu   

 

 

Tarih:                                                                                               İ.Ü.Dişhekimliği Fakültesi       

                                                                                             Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.B.D.                                                                                

                                                                                                          0212 4142020\30245 

 

Şekersiz (tatlandırıcılı) sakızlara ilave edilen flor  içerikli bileşiklerin, mine başlangıç 

çürük lezyonları üzerindeki remineralizasyon etkisinin, in-situ değerlendirmesi 

 

Klinik Araştırması Hasta Takip Formu  

Hasta adı - soyadı: 

Yaş - meslek: 

Adres - telefon: 

Anamnez: 

 

Klinik bulgular 

 

Radyolojik bulgular 

 

Tükürük Analizi              Araştırma Öncesi                   Araştırma Sonrası 

Tükürük akış hızı         ……………………………           ………………………... 

Tamponlama kapasitesi  ……………………….             ………………………... 

Laktobasil sayımı          …………………………             ………………….…….. 

Mutans sayımı               …………………………             ………………….…….. 

 

Tükürük Flor Analizi 

0.       ........................ 

5.       ........................ 

10.     ........................ 

20.     ........................ 
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Aparey No: 

 

 

Fırçalanan/                         ….0,5 mm derinde….        …yüzeyde….       

fırçalanmayan taraf         

                                             

 

  

Grup No:  

(kullanılan sakız kodu) 
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Tarih:                                                                                                   İ.Ü.Dişhekimliği Fakültesi       

                                                                                               Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.B.D.                                                                                

                                                                                                                      0212 4142020\30245 

Klinik Araştırması Hasta Takip Formu  

 

Şekersiz (tatlandırıcılı) sakızlara ilave edilen flor  içerikli bileşiklerin, mine başlangıç 

çürük lezyonları üzerindeki remineralizasyon etkisinin, in-situ değerlendirmesi 

 

 

Grup no: 

 

Hasta no: 

 

Aparey no: 

 

başlangıç                   20. gün                               40.  gün                               60. gün                    

 

                                                                                                                          

 

 

tarih                          alınan örnek no             alınan örnek no              alınan örnek no 

 

 

Katılımcı ile ilgili notlar: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ETİK KURUL KARARI 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  Ezel  Soyadı  Yıldız Elmas 

Doğ.Yeri  İstanbul  Doğ.Tar.  15.04.1977 

Uyruğu  TC Vatandaşı TC Kim No 11464274470 

Email ezelyildiz@hotmail.com Tel 0216 532 5884 

  

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Lisans İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2000 

Lise  Kadıköy Anadolu Lisesi 1995 

 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Araştırma Görevlisi İ. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2000-2006 

 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 
KPDS/ÜD

S 
Puanı 

(Diğer) 
                  Puanı 

İnglizce iyi iyi iyi 65 - 

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Windows, word İyi 

Windows, excel İyi 

Windows, powerpoint iyi 
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