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ÖZET 

Görgün, Ö. Labial ve lingual teknikle tedavi gören hastaların ağız hijyeninin ve çürük 
aktivitelerinin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi. 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti ABD.  

Doktora Tezi. İstanbul. 2009.  

Anahtar Kelimeler : Oral hijyen, lingual teknik, mutans streptokokları, laktobasil, çürük 
aktivitesi 

Bu çalışmanın amacı; labial ve lingual teknikle tedavi gören hastaların ağız 

hijyeninin ve çürük aktivitelerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. Çalışma 

grubumuza 15 kız 5 erkek toplam 20 birey dahil edilmiştir. Labial teknikle tedavi edilen 

8 kız 2 erkek toplam 10 bireyin yaş ortalaması 17,3±3,6 dır. Lingual teknikle tedavi 

edilen 7 kız 3erkek 10 bireyin yaş ortalaması 22,3±3,2 dir. Her hastaya dental ark ve 

plastik model üzerinde fırçalama tekniği gösterilerek ağız hijyeni eğitimi verilmiştir. 

Tedavi öncesi (T0) ve labial / lingual sabit ortodontik aygıtların periodontal dokular ve 

ağız mikroflorasına etkilerini incelemek amacıyla braketleme yapıldıktan sonraki 4. (T1) 

ve 8. (T2) haftalarda klinik ölçümler yapılmış ve mikrobiyolojik örnekler alınmıştır. 

Klinik ölçümler, modifiye plak indeksi (Silness&Löe) ve modifiye dişeti oluğu kanama 

indeksinden (Mühlemann&Son) oluşmakta olup aynı araştırmacı tarafından ölçülmleri 

yapılmıştır. Mikrobiyolojik incelemede, çürük aktivite testine bakılmıştır. Alınan 

tükürük  örneği ile hastanın tükürük akış hızı, tükürük tamponlama kapasitesi ölçülerek, 

mutans streptokoklarının ve laktobasillerin tükürükteki koloni sayımı yapılmıştır. 

Lingual teknikle tedavi edilen hastaların modifiye plak indeksi ortalama değerinde T0 - 

T1 döneminde istatistiksel olarak anlamlı artış bulunmuştur. Aynı grupta T0-T2 

döneminde plak indeksi ve dişeti oluğu kanama indeksi değerinde istatistiksel olarak 

anlamlı artış bulunmuştur. Labial terknikle tedavi edilen hastaların dişeti oluğu kanama 

indeksi değerinde T0 - T1 döneminde istatistiksel olarak anlamlı artış T1 - T2 döneminde 

istatistiksel olarak anlamlı azalma bulunmuştur. Labial teknikle tedavi edilen hastaların 

tükürüğündeki mutans streptokokların düzeyinde T0-T2 döneminde istatistiksel olarak 

anlamlı artış bulunmuştur. Gruplar arası karşılaştırmada dişeti oluğu kanama indeksi 

değerinde T1 döneminde labial teknikle tedavi edilen grup lingual teknikle tedavi edilen 

gruptan istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur. Modifiye plak indeksi değerinde, 
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tükürük akış hızında, tükürük tamponlama kapasitesinde, mutans streptokokları ve 

laktobasil seviyesinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 
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ABSTRACT 

Görgün, Ö. To compare and assess the oral hygiene and caries activity of the patients 
who were treated with labial and lingual techniques. 

İstanbul University, Institute of Health Science, Department of Orthodontics.            

PhD Thesis. Istanbul. 2009. 

 

Key Words: oral hygiene, lingual technique, mutans streptococci, lactobacilli, caries 
activity 

 

The aim of this study was to evaluate and compare the oral hygiene and caries risk in 

patients treated with labial and lingual orthodontic appliances. Our study group 

consisted of 15 female and 5 male patients. The mean age of 10 patients (8 female, 2 

male) who were treated with labial technique was 17,3±3,6. The mean age of 10 

patients (7 female, 3 male) who were treated with lingual technique was 22,3±3,2. 

Formal oral hygiene instruction was given to each patient, demonstrating on a set of 

plastic models of the dental arches. Saliva samples, plak index and bleeding index were 

collected from all patients in order to make clinical and microbioligical evaluations 

before orthodontic appliance placement (T0), 4 weeks there after (T1) and 8 weeks later 

(T2) . After the placement of the appliances patients were educated about oral hygiene 

for effective removal of the microbiological dental plaque. Clinical evaluations were 

consisted of Modified Plaque Index (PI) according to Silness & Löe and Modified 

Gingival Bleeding Index according to Mühlemann & Son, and they were measured by 

the same investigator. For the microbiological evaluation caries activity test was 

performed, in determining the flow rate, buffer capacity, and mutans streptococci and 

lactobacilli counts. In patients treated with lingual technique, the mean value of the 

modified plaque index increased significantly between T0 and T1. In the same grup 

between T0 and T2 terms statistically significant increases were found in plaque index 

and bleeding index values. In patients treated with labial technique the mean value of 

the modified gingival bleeding index increased between T0-T1, and decreased after 8 

weeks. The differences between T0 - T1 and T1 - T2 were statistically significant. In the 

labial technique grup in the level of mutans streptococci statistically significant 
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increased was found between T0 and T2 term. When the treatment groups were 

compared, only the modified gingival bleeding index value at the T1 term was found 

higher in the labial group than in the lingual group with highly statistically significance. 

There was no statistically significant difference between the two groups in modified 

plaque index and saliva flow rate values, saliva buffering capacity, streptococcus 

mutans and lactobacillus levels. 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Asidojenik mikroorganizmaların diş dokularını lokalize yıkıma uğratması 

sonucunda diş çürüğü adını alan patolojik olay meydana gelmektedir. Bu patolojik olay, 

diş plağı biyofilmi içinde bulunan mikroorganizmaların bireyin yiyecek ve içeceklerle 

aldığı şekerleri plak içinde metabolize ederek asit üretmesi ve bu asitler karşısında diş 

sert doku elemanlarından kalsiyum fosfat tuz kristallerinin çözelmesi sonucu meydana 

gelmektedir. 

Çürük patogenezindeki mikroorganizmaların rolü ilk kez Clark’ın 1924’teki 

çalışmalarıyla ortaya konulmuş olup, 20.yy’ın ilk yarısında araştırmacılar çürük 

oluşumunda laktobasil türlerinin rölüne odaklanmışlardır. 20.yy’ın ikinci yarısında ise 

laktobasillerin yerini mutans streptokokları almıştır (63). 

Günümüzde, mutans streptokokları çürük gelişiminde özellikle de lezyon 

gelişiminin ilk safhalarında aktif rolü olan, diş plağı biyofilminin en çürük yapıcı 

mikroorganizmaları olarak bilinmektedir. Mutans streptokokları bu kadar karyojenik 

olmasını sağlayan, asidojenik ve asidürik özelliklerinin yanında karbonhidrat 

fermantasyonunda da en etkili mikroorganizmalar olmalarıdır. Plak pH’sını düşürebilir 

ayrıca düşük pH ve yüksek ozmotik basıçta üreyebilirler. Bu sayede plak florasında 

baskın olabilmek için gerekli biyolojik avantajı sağlamış olurlar (63).  

Diş çürüğünün etyolojisi incelendiğinde; bir çok faktörün bir arada bulunması 

sonucunda meydana geldiği bilinmektedir. Çürüğün oluşabilmesi için gerekli olan bu 

faktörler; çürük oluşumu için elverişli bir konak zemin, çürük yapıcı flora ve besin 

maddeleri olup; bu faktörlerin yeterli bir zaman süresince bir arada bulunması 

gerekmektedir. 

Diş dokularının direnci ve ağız ortamının çürük önleyici özellikleri de diş 

çürüğünün oluşumunda etyolojik faktörler kadar önemli rol oynamaktadır. Günümüzde 

çürüğün tedavisinin yanı sıra çürüğün oluşmadan engellenebilmesi de büyük bir önem 

kazanmıştır. Bunun için; hastanın çürük oluşumuna direncini arttırmak ( Flor 

uygulamaları, fissür örtücü uygulamaları vs.), plak kontrolü ve plak eliminasyonu, 

karyojenik besin maddelerinin mümkün olduğunca az alınması gerekmektedir. 
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Ağız mikroflorasında 700 mikroorganizma türü bulunmaktadır. Ancak 

bunlardan sınırlı sayıda mikroorganizma diş çürüğü ve periodontal hastalıklara yol açar. 

Diş çürüğü ile yakından ilgili olan mikroorganizmalar mutans streptokokları ve 

laktobasillerdir (83, 35). Fırçalama işleminden bir süre sonra diş yüzeyinde pelikıl 

tabakası oluşur, bu tabakanın ardından diş plağı biyofilminin oluşumundaki diğer 

basamak pelikıl üzerine bakterilerin kolenize olmasıdır. Diş yüzeyinde bakteri 

kolonizasyonu çok hızlı gerçekleşmektedir. 1-2 saat içerisinde topluluktaki 

mikroorganizmalarda Gram pozitif streptokoklar çoğunlukta olmakladır. Genç diş plağı 

biyofilminde Gram negatif mikroorganizmalara çok rastlanmamaktadır. 

Ağız hijyeninin ihmal edilmesi sonucu, diş plağı biyofilmi oluşması periodontal 

hastalıklarla diş çürüğünün birincil etkenlerindendir. Bu biyofilm ağız ortamındaki sert 

(diş, protez, ortodontik aparey) ve yumuşak (mukoza) yüzeylere tutunan ve yapışkan 

esas madde içerisinde bulunan mikroorganizmalardan oluşmaktadır. Ağız hijyeni 

uygulamaları, plak ve plak ürünlerinin ağız dokuları üzerinden uzaklaştırılmasıyla 

gerçekleştirilir. Periodontal hastalıkların tedavisinde ilk kavram plak kontrolüdür.  

Bireyin maloklüzyonun şiddetine göre sabit veya müteharik apareylerle 

ortodontik tedavi gerçekleştirilmektedir. Sabit ortodontik tedavide, genellikle braketler 

dişlerin labial yüzeyine yapıştırılmaktadır ancak estetik kaygıları ortadan kaldırabilmek 

amacıyla dişlerin lingual yüzeyleri için hazırlanmış braketlerle lingual ortodontik tedavi 

de yapılabilmektedir. Ağız hijyeni her iki tedavi şekli içinde büyük önem taşımakta olup 

her iki tedavide hastanın çürük aktivitesini etkilemektedir. 

Ortodontik ataşmanların ve kompozitlerin dizaynları ile yüzey özellikleri plak 

retansiyonunu etkilemektedir (73). Braket kenarındaki düzensiz kompozit yüzeyi oral 

mikroorganizmaların yerleşmesi için uygun ortam sağlamaktadır (32). Bonding rezin ve 

mine arasındaki birleşim bölgeleri plak akümülasyonu ve potansiyel mine 

demineralizasyonu için en uygun bölgelerdir. 

Ortodontik tedavi sırasında kullanılan aygıtlar ağız mikroflorasını etkilemektedir 

(65). Ortodontik tedavi için, diş yüzeylerine yapıştırılan aygıtlar besin retansiyonunun 

artmasına neden olur. Bunun sonucunda diş plağı biyofilmi oluşur. Karyojenik 

bakterilerin başında gösterilen mutans streptokoklarının ortodontik tedavi gören 

hastaların oral florasında yoğun olarak bulunduğu tespit edilmiş ve bu bakterilerin 

ortodontik braketlere tutunma kapasitesinin yüksek olduğu saptanmıştır (32, 53, 2). Oral 
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floradaki bu değişimler diş yüzeyinde beyaz  lezyonlar ve demineralizasyon alanları 

oluşmasına neden olur. (81, 58). Hasta tarafından plağın düzenli olarak 

uzaklaştırılmasıyla bu hastalıkların oluşumu engellenmiş olacaktır. Bu sebepten; ağız 

hijyeni, ortodontik tedavi gören hastalarda en önemli noktalardan birisidir. 

Supragingival plağın diş ve braket yüzeyinden uzaklaştırılması için önerilen ilk 

yaklaşım fırçalama işlemidir. Fakat braketlerin varlığı plağın bulunduğu bazı bölgelere 

ulaşmayı zorlaştırır (9). Bu nedenle ara yüz fırçası ile fırçalama işleminin desteklenmesi 

gerekmektedir (45, 50). 

Labial ortodonti hastalarında ağız hijyeni ve çürük aktivitesi ile ilgili 

araştırmalar bulunmaktadır, fakat lingual ortodonti hastalarıyla labial ortodonti 

hastalarını, ağız hijyeni ve çürük aktivitesi açısından değerlendiren karşılaştırmalı bir 

çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, labial ve lingual teknikle tedavi gören 

hastaların ağız hijyeninin ve çürük aktivitelerinin karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Diş Plağı Biyofilmi (Dental Plak) 
Kompleks ve dinamik mikrobiyal ekosistem olarak tanımlanan dental biyofilm 

diş çürüklerinin ve periodontal hastalıkların gelişiminde önemli rol oynamaktadır. 

Dental biyofilm yüzlerce bakteri türü içermesi nedeniyle kısmen karışık bir yapıya 

sahiptir (14). 

Dental biyofilmin önemli bir kısmını bakteriler oluşturmaktadır. Biyofilmin 1 

miligramında yaklaşık 2x1011 bakteri vardır ve 325 ayrı türün plak yapısında 

bulunabileceği bildirilmektedir (14). Plak mikroflorası bireye, ağızdaki lokalizasyonuna 

ve kişinin beslenme şekline göre farklılık gösterebilmektedir. Plak yapısındaki 

mikroorganizmaların türü ve bu türlerin meydana getirdiği plak metabolizması sonucu  

diş çürüğü, marjinal gingivitis veya her ikisi birden oluşabilmektedir (46).  

Dental biyofilm oluşum süreci; bakterilerin yapışması, gelişimi, uzaklaşması ve 

tekrar yapışması olaylarının aynı anda yaşandığı dinamik bir süreçtir (51). Dental 

biyofilm oluşumu belli bir sıra içerisinde meydana gelmektedir. Dişler sürdükten yada 

temizlendikten hemen sonra tükürük ve bakterilerden salgılanan bazı molekülleri içeren 

film tabaka diş yüzeyini kaplar ve kazanılmış diş pelikılı adını alır. Kazanılmış diş 

pelikılı, tükürük proteinlerinden oluşan bir mine örtüsü olup mineyi asit ataklarına karşı 

korumaktadır. Tükürük proteinleri ve glikoproteinlerden meydana gelen diş yüzeyindeki 

pelikıl içeriğinde immunglobulinler ve enzimlerde (lizozim, amilaz) bulunmaktadır. 

Pelikıl aynızamanda farklı bakteri türlerinin yapışabilmesi için gerekli olan spesifik 

reseptörleri içermektedir. Diş yüzeyindeki pelikıl tabakasına en erken tutunan 

mikroorganizmalar Actinomiçesler ve S.mutans’dır. Daha sonra sayı ve çeşitlilik artar. 

Bu bakteriler yapıştıkları yerde mikrokoloniler oluştururlar. Biofilmin olgunlaşması 

koagregasyon denilen hücreler arası iletişime dayanır. Koagregasyon, genetik olarak 

farklı olan bakterilerin birbirlerini tanıması ve yapışması olarak tanımlanır (52). 

Bu tabakanın diş yüzeyinden uzaklaştırılmaması sonucu diş yüzeyinde kalın , 

yapışkan bir tabaka halini alır. Bu yapışkan tabaka materia alba adını almaktadır ve diş 

plağı biyofilmi ile birlikte lökositler, deskuame epital hücreleri ve besin artıkları 

içerirler. Materia albadan diş plağı biyofilmini ayırtetmek gerekir. Diş plağı biyofilmi 

polisakkaritprotein matriks içinde bulunan çeşitli canlı ve ölü mikroorganizmalardan 
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oluşmaktadır. Materia alba gevşek, beyaz-sarı renklidir ve diş, diştaşı, diş plağı 

biyofilmi ve dişeti üzerinde birikir ve diş plağı biyofilminin aksine materia alba su 

spreyi ile uzaklaştırılabilmektedir (74). 

Mine pelikılı, ağız mikroflorasındaki bazı bakterilerin diş yüzeyine 

yapışmasında ve diş plağı biyofilmindeki mikroorganizmalar için üreme ortamı 

sağlamada görev almaktadır. Zamanla bakteri plağının kalınlığındaki artış sonucu derin 

tabakalara tükürükteki proteinlerin ve oksijen iletimi zorlaşır bunun sonucunda bu 

tabakalarda anaerob mikroorganizmalar yaşamını devam ettirebilir. Bu koşullarda 

yaşayamayıp ölen mikroorganizmalar ise kalan mikroorganizmalar için besin kaynağı 

oluşturur. Plak yapısındaki bu değişim sonucu plak mikroflorasıda değişir ve 24 saat 

sonunda olgun bakteri plağı oluşmuş olur. Bu süreden sonra total sayıda pek değişiklik 

olmayıp, değişiklik mikroorganizmaların türleri ve oranlarında olmaktadır. Plak 

oluşumunun başında gram pozitif koklar ve çomakçıklar gözlenir. Başlıca bulunan 

mikroorganizmalar mutans streptokokları olup erken plak formasyonunda gram negatif 

mikroorganizmalara hiç rastlanmaz yada çok az rastlanır (28, 46). 

Yanak, dudak ve dilin negatif etkisine karşın oral mikrofloradaki bazı bakteriler 

dişlerin uygun bölgelerine yerleşirler. Streptokokus türlerinden dişlerin yüzeyine ilk 

yerleşenler S. sangius ve S. mitior oldukları belirtilmektedir. S. sangius ve S. mitior’in 

mine pelikılına tutunması en iyi sekilde açıklayan teori seçici yapışma kavramı olup 

iyonik, hidrofobik ve lektin benzeri etkileşimler yoluyla gerçekleşmektedir (35, 21). 

Sonrasında diğer mikroorganizmalar spesifik koagregasyon reaksiyonları ile bağlanır. S. 

mutans diğer streptokok türlerine göre adezyon için daha güçlü reseptörlere ihtiyaç 

duyduğundan her plakta bulunmaz. S.mutans’ın diş yüzeyinde kolonizasyon oluşturma 

özelliği diğer bakterilere göre daha azdır (77).  

S. mutans düşük pH da uzun süre canlılığını koruma özelliği ile farklılık gösterir 

(70). 

Özellikle streptokokkus mutans türlerinin çürük oluşumunda en etkili 

mikroorganizma olduğu bildirilmektedir. S. sanguis , sakkorozdan ürettikleri 

ekstrasellüler levan, dekstran gibi ekstrasellüler polisakkaritle plak matriksinin stabil 

olmasını ve dişe daha iyi yapışmasını sağlar.  

Glikoz zincirleri glukan (dekstran), fruktoz zincirleri ise fruktan (levan) olarak 

adlandırılırlar. Bu polisakkaritlerden özellikle glukanlar yapışkan yapıda olduklarından 
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diş yüzeyine ve birbirlerine kolaylıkla yapışır. Fruktanlar, glukanlardan daha 

çözünebilir yapıdadırlar ve diğer substratlar ortamda bulunmadığında bakterilerin 

kullanabilmesi için katabolize olan polisakkarit yedeği olarak kabul edilirler (1). 

Fareler üzerinde yapılan invitro deneylerle ağız içi streptokoklarının sakkorozlu 

ortamda yapışkanlığını incelemişler ve bunun çürük oluşumuna katkısını 

araştırmışlardır. S. mutans’ın intrasellüler değil ekstrasellüler glukan sentezinde önemli 

rol oynadığını tespit etmişler ve yapışkanlığın çürük oluşturmada tek etken olmadığını, 

birçok biyolojik faktörden biri olduğunu açıklamışlardır (78). 

Karyojenik mikroorganizmalar arasında streptokoklar, ürettikleri 

polisakkaritlerle plağın olgunlaşmasını sağlayarak, mono ve disakkaritleri laktik asit, 

piruvik asit ve sitrik asit v.b. organik asitlere parçalayıp dişin apatit yapısının 

çözünmesine neden olduklarından, üzerinde sıklıkla durulanlardandır. 

Oluşan bu asitler 7 civarındaki plak pH sını birkaç dakika içinde kritik pH olan 

4,5-5’e düşürürler. Bu kritik pH da mine kristallerinde çözünme başlar. Ancak 

demineralizasyonun başlaması için asit konsantrasyonu kadar asidin etki süresi ve plak 

kalınlığıda önemlidir. Plak kalınlığından dolayı plağın iç kısımlarına tükürük 

ulaşamadığından oluşan organik asitler tükürük tarafından tamponlanamaz (46).  

 

2.2. Diş Çürüğü Oluşumu 
Diş çürüğü; mine, dentin, sement dokularının prograsif yıkımı ile karakterize, 

etyolojisinde birden fazla faktörün bir araya geldiği enfeksiyon hastalığı olarak 

tanımlanmaktadır. İlk çürük teorisi 1890 yılında Miller tarafından ortaya atılmıştır. 

Miller’in konak, diyet, mikroflora faktörlerini sıraladığı bu teoriden sonra diş 

çürüğünün kompleks bir hastalık olduğu, lokal ve genel bir çok faktörün çürüğün ortaya 

çıkmasında rol aldığı bildirilmiştir (41, 56). Diş çürüğü ile ilgili çeşitli teoriler ortaya 

sürülmüştür. Bu teoriler; asidojenik, proteolitik proteolizis şelasyon, sakroz şelasyon ve 

otoimmunite şeklinde sıralanır. Bunlar içinde bugün en çok kabul edilen asidojenik 

teoridir. 

Diş çürüğü oluşması için; uygun konak, karyojenik ağız florası, uygun diyet 

yeterli bir zaman dilimi içinde birarada bulunmalıdır. Tüm bu faktörler ve bu faktörlerin 

birbirleriyle ilişkileri diş çürüğüne multifaktöryel hastalık özelliği kazandırmaktadır. 
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Çürük oluşumunda bireyin immün cevabı, dişin anatomik ve morfolojik yapısı, tükürük 

akış hızı tamponlama kapasitesi gibi faktörlerde etkili olur (48). 

Tükürük , dişeti oluğu sıvısı, diyet mikroorganizmalar için gerekli besin kaynağı 

oluşturmaktadır. Ağızdaki  mikrobiyal ekolojiyi en çok etkileyen faktörlerden biri 

fermente edilebilen karbonhidratlardır. Fermente olan karbonhidratlar aside 

dönüştürülür ve dental biyofilmin asidojenitesini artırır. Bu olay sonucunda streptokok 

ve laktobasil gibi asidojenik bakteriler çoğalırlar. Uzun süre ortam pH’sının yüksek 

kalması (kritik pH=5,5) asidojenik bakterilerin çoğalmasına neden olur. Bu durumda, 

diş yüzeyindeki hassas bölgeler demineralize olur ve çürük başlar (33, 5).  

Diş çürüğü enfeksiyon ajanları olarak üç bakteri grubu dikkati çeker. Bunlar; 

streptokoklar, laktobasiller ve aktinomiçeslerdir (Tablo 2.2-1). Diş çürüğüne neden olan 

bakterilerden en önemli olarak da S.mutans gösterilmektedir (83). 

Tablo 2.2-1: Diş çürüğünden sorumlu mikroorganizmalar ve alt grupları. 

Mikroorganizmalar Alt Gruplar 

  mutans 
Streptococcus sobrinus 

  sanguis 
    

  casei 
  fermentum 

Lactobacillus pantorum 
  oris 
  acidophilus 
    

  israelii 
Actinomyces naeslundii 

  odontolyticus 

 

 

Mikroorganizmaların enfeksiyon ajanı olarak diş çürüğünde etkili olabilmesi 

için üç karakteristik özelliğe sahip olması gerekir. Bu üç özellik;  

1. Diğer plak bakterilerine göre şekerleri daha hızlı taşıyabilmelidir. Asidojenik 

mikroorganizmalarda şeker taşıyıcılığı esas olarak fosfotransferaz sistem ile 

gerçekleşir. 



 8 

2. Taşıdıkları şekeri hızla aside dönüştürebilmelidirler. Bu iki özelliği de aşırı 

düşük pH ortamlarında dahi sürdürülebilmelidir. 

3. İntrasellüler veya ekstrasellüler polisakkarit sentezi yapabilmelidirler (39). 

Streptokoklar ve laktobasiller sadece düşük pH ortamlarında hayatta kalabilme 

özelliğine değil, aynı zamanda bu ortamlarda yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilme 

ve çoğalabilme yeteneklerine de sahiptirler. Bu nedenle hem asidojenik (asit üretebilen) 

hem de asidürik (asit ortamı seven) mikroorganizmalardır (19). 

S.mutans ve S.sanguis ağızda sert yüzeylere tutunma eğilimi gösterirler. 

S.mutans’lar diş çürüğüne neden olan organik asitleri fazla miktarda üretikleri için 

özellikle çürük başlangıç lezyonlarından sorumlu mikroorganizmalardır. S.mutans’lar 

tarafından üretilen glikoztransferaz enzimi , diş çürüğü ile ilgili en etkili faktördür. Bu 

enzim S.mutans’ın sukrozu parçalamasına yardımcı olarak ekstrasellüler polisakkarit 

olan glukan ve furuktan oluşmasını sağlar. Bunlar plağın tutunma gücünü arttırarak 

plağı güçlendirir. Aynı zamanda S.mutans intrasellüler polisakkarit sentezinden 

sorumludur, bu da  karbonhidrat yokluğunda depo görevi görerek asit üretiminin 

devamını sağlar. Bulunduğu yere, dokuya ve derinliğe göre çürük mikroflorası zaman 

zaman değişiklik gösterebilir (19). 

Oral floranın büyük çoğunluğunu oluşturan streptokoklar, diyetle alınan 

karbonhidratları parçalayarak asit ortam oluştururlar ve böylece laktobasillerin artması 

için ortam sağlarlar (34). Laktobasillerin üreyebilmesi için ortamın pH’sının 5,5 veya 

daha düşük olması gerekmektedir. Bu düşük asidite sadece diş plağı biyofilminin yoğun 

olduğu bölgelerde gözlenir (33). Laktobasillusları destekleyen ağız içindeki asit 

koşullarını oluşturmak için yüksek streptokok konsantrasyonları gerekmektedir (67).  

S. mutans ve laktobasiller karbonhidratları parçalayarak ortamın pH’sını dahada 

düşürürler bunun sonucunda diş minesinde çözünmeler meydana gelerek diş çürüğü 

başlar (33, 34).  

Laktobasillerin ağız ortamında  bulundukları bütün şartlarda streptokoklarda 

bulunmaktadır. Streptokoklarla sağlanan asit ortam sayesinde laktobasiller ön plana 

geçerler. Laktobasiller , streptokoklar gibi, şekeri laktik aside dönüştürerek enerji 

sağlar, çoğalır ve ortamın asiditesini arttırırlar . ortamın asiditesi aşırı düştüğünde ise 

streptokokların üremesi durur (34). 
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Çürük oluşması için, karbonhidratlar diş plağı biyofilmindeki bakterilerce 

parçalanırken meydana gelen asidin, tükürük tarafından uzaklaştırılmadan mineyi 

eritebilmesi için; plak, kısa sürede fazla miktarda asit oluşmasına yol açan çok sayıda 

bakteri içermelidir. 

Laktobasiller, tükürük florasının % 1-2’sini oluştururlar. Çürük diş yüzeyinde 

bulunan diş plağı biyofilmindeki bakterilerin %5-10’unu, çürük dentini istila eden 

bakterilerinde % 50-100’ünü oluşturmaktadırlar (34). Tüm çürük lezyonları tedavi 

edildiğinde laktobasil sayısının hızla düştüğü görülür. Laktobasil miktarı ile çürük 

aktivitesi arasında bir korelasyon olduğu birçok çalışamda gösterilmiştir (67, 6). Fakat 

laktobasil sayısı sıfır olduğu halde yüksek çürük aktivitesine sahip olan vaka raporları 

da mevcuttur (67). 

Bazı araştırıcılar, karbonhidrat miktarıyla ağız boşluğundaki laktobasillerin 

miktarı arasında ilişki olduğu bildirilmektedir (67, 6, 59). Plak ve tükürükteki laktobasil 

sayısı diyetteki şekerin azaltılmasıyla aşağıya çekilebilir. Diş çürüklerini önlemek için, 

tükürükte laktobasillerin miktarı kontrol edilip, kişinin karbonhidrat alımı dereceli 

olarak kısıtlanmalıdır (65, 25). 

Tükürükteki laktobasil sayısı, çürük yapıcı diyetin bir göstergesi olarak 

değerlendirilir(59). Çürük insidansı yüksek, laktobasil sayısı fazla olan bireylerin 

diyetlerindeki karbonhidrat kısıtlanırsa, sayının hızla düştüğü görülür (35, 6). Ancak 

karbonhidratlı gıdaların ağızda kalışını arttıracak şekilde ağızdaki koşullar değişirse 

laktobasil sayısı artar. Alınan karbonhidratın ağızda uzun süre kalmasına neden olan 

koşullar fazla retansiyon yerlerinin bulunması sonucudur. Önceden çürüksüz olan diş 

yüzeylerinde, protez ve ortodontik aygıtların varlığında çürük artışıda retansiyon yerinin 

önemini göstermektedir. 

Tükürüğün mililitresinde 106 nın üzerinde S.mutans sayısı ile 105 in üzerinde 

laktobasil sayısı çürüğe sebep olabilecek infeksiyon riski olarak değerlendirilmektedir 

(10). Bu durumdaki kişiler diş çürüğüne duyarlı olarak kabul edilmekte ve bu bireyler 

için koruyucu önlemler alınması gerekmektedir.  
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2.3. Çürük Aktivite Testleri 
Plak bakterilerinin mine yüzeyine tekrarlayan asit atakları ile başlayıp ilerleyen 

enfeksiyöz bir hastalık olan diş çürüğünün derecesi çürük aktivitesinin saptanması ile 

belirlenmektedir. Çürük aktivitesi dişlerin çürükten etkilenme hızını göstermektedir. 

Bir hastalıktan korunabilmek için önce o hastalığın gelişimini ve etkenini bilmek 

gerekir. Diş çürüğünün oluşumunda birden fazla etken olup, konak biyolojisiyle 

mikroorganizmalar arasındaki dengenin bozulması sonucu ortaya çıkmaktadır. Diş 

çürüğü multifaktöriyel olup bu faktörlerin her birinin etkinliği bireyler arasında farklılık 

göstermektedir. Bireysel olarak çürük profilaksisi yapılabilmesi için bireyin çürük risk 

faktörlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme yapılırken, bireyin 

sosyal durumu, genel sağlığı, diyet ve florür anamnezleri, klinik muayenesi yanında 

çürük aktivite testlerine bakılır (59, 68).  

Diş çürüğü aktivite testleri şunlardır: 

1.Tükürük akış hızı 

2.Tükürük tamponlama kapasitesi 

3.Mikrobiyolojik testler (Tükürük yada dişplağında yapılır); 

a)Mutans streptokok sayımı 

b)Laktobasil sayımı 

c)Maya sayımı  

2.3.1. Tükürük Akış Hızı 
Günde yaklaşık 1 litre tükürük salgılanmaktadır. Tükürük akışı uyku sırasında 

sıfıra yakınken, yemek yeme ve çiğneme sırasında tükürük uyarılır. Bunun dışındaki 

saatlerde tükürük akış hızında büyük bir değişikliğe rastlanmaz. Sağlıklı bireylerde; 

hidratasyon, vücut pozisyonu, koku, ışık, sigara, yaş, cinsiyet, ilaç vb. gibi birçok faktör 

uyarılmamış tükürük akış hızını etkilemektedir. Tükürük akış hızı uyarımlı ve uyarımsız 

olarak 2 farklı şekilde hesaplanabilmektedir (Tablo 2.3-1). 
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Tablo 2.3-1: Uyarımlı ve uyarımsız tükürük akış hızı değerleri (ml/dk) 

 

 

2.3.1.1. Uyarımlı tükürük akış hızı 
Uyarımlı tükürük örneği alınırken, 1.5 gram parafin ya da şekersiz sakız birkaç 

saniye çiğnetilerek oluşan ilk tükürük hasta tarafından yutulur. Daha sonra 5 dakika 

boyunca çenenin her iki tarafınıda kullanarak çiğnemeye devem etmesi istenir. Çiğneme 

sırasında oluşan tükürük aralıklarla steril kapta toplanır. Elde edilen tükürük miktarı 

ml/dk olarak hesaplanır. 

2.3.1.2. Uyarımsız tükürük akış hızı 
Hasta dik oturtulup başı öne eğdirilir ve steril bir kaba 5-10 dakika süresince 

belli aralıklarla tükürmesi istenir. Elde edilen tükürük miktarı uyarımlı tükürük 

miktarında olduğu gibi ml/dk olarak hesaplanır. 

2.3.2. Tükürük Tamponlama Kapasitesi 
Diş çürüklerinden korunmada tükürüğün en önemli fonksiyonlarından biri de 

ağız içerisinde oluşan organik asitlerin nötralize edilmesi ve tamponlanmasıdır. 

Uyarılmış tükürükte tamponlama kapasitesinin % 85’ini bikarbonat iyonları 

sağlamaktadır. Bu iyonlar değişken pH ya karşı etkili bir tamponlama sağlar. 

Uyarılmamış tükürüğün en önemli tamponlayıcısı inorganik fosfatlar olup diğer 

tamponlayıcılar ise; bikarbonat iyonları, histidinden zengin peptidler ve aminoasitlerin 

yıkılım ürünlerinden elde edilen amonyaktır. Tükürük pH’sı 6.5-7.5 arasında 

değişmektedir. Fermente edilebilen karbonhidrat alınımı sonrasında karyojenik 

mikroorganizmalar karbonhidratı asitlere dönüştürerek plak pH’sının 4.5-5 hatta da 

aşağıya düşmesine neden olurlar. Bu sırada tükürük tamponlama komponentleri asitleri 

tamponlamaya çalışır. Eğer pH 4’ün de altına düşerse tükürük proteinleri de 

tamponlama sistemine katılır.  Mine yapısından kalsiyum ve fosfatın ayrılmasına izin 

veren değere kritik pH denir. Bu değer 5.5 ve bunun altındaki pH’lardır. Kritik pH’nın 

altında diş minesinde çözünme başlar. Bu da çürük başlangıcında önemli rol oynar. 

İki yöntemle tamponlama kapasitesi tespit edilebilir. Bunlar; 

  Normal Düşük Çok düşük Kserestomi 

UYARIMSIZ >0.25 0.1 - 0.25 <0.1  ─ 

UYARIMLI >1.0 0.7 - 1.0 <0.7 <0.1 
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2.3.2.1. Ericsson yöntemi 
Toplanan uyarımlı tükürük bekletilmeden, 1ml çekilerek başka bir kaba alınır ve 

üzerine 3 ml 0.005 N HCl ilave edilir. Kaba hafifçe titreşim yaptırılarak karbondioksit 

çıkartılır. Örnekler 10-20 dakikada bekletilir ve pH ölçülür. Ölçüm pH metre ve pH 

indikatörü kullanılarak yapılabilir. Aynı işlemler uyarımsız tükürük üzerine 3ml 0.0033 

N HCl ilave edilerek gerçekleştirilir. 

2.3.2.2. Dentobuff strip yöntemi  
Bu yöntemde özel kitler kullanılır. Bu kitte içerisinde zayıf asit bulunan tüp 

bulunur. 1 ml uyarılmış tükürük  bu test tüpüne konularak beklenir. Renk ayırımına göre 

tükürük tamponlama kapasitesi hakkında bilgi sahibi olunur. Renk sarımsı kahverengi 

ise pH<4 düşük tamponlama kapasitesi, yeşil ise pH<4.5-5.5 orta düzeyde tamponlama 

kapasitesi , mavimsi ise pH>6 yüksek tamponlama kapasitesine sahip olduğu 

söylenebilir (Tablo 2.3-2). 

 

 

Tablo 2.3-2: Uyarımlı ve uyarımsız tükürük tamponlama kapasitesi değerleri (pH) 

  Yüksek Normal Düşük Çok düşük 

UYARIMSIZ >6 4 - 6 4 - 6 <3  

UYARIMLI >7 5 - 7 5 - 7 <4 

 

2.3.3. Mikrobiyolojik Testler 

2.3.3.1. Tükürükte mutans streptokoklarının (MS) sayımı 
Steril kap içerisinde toplanan tükürükten steril koşullarda pipet yada enjektör ile 

0.5 ml alınarak, içinde 4.5ml tuzlu su bulunan tüp içine aktarılıp karıştırılır 

(1.sulandırma=10-1). 1.sulandırmadan 0.5ml alınıp 4.5ml lik diğer tüp içine eklenip 

karıştırılarak 2.sulandırma (10-2) sağlanır aynı işlem tekrarlanarak 3.sulandırmada(10-3) 

elde edilmiş olunur. Elde edilen 3. sulandırmadan 0.1ml alınarak MS’lerin üreyebildiği 

Mitis Salivarius Agar içeren petri kutularına ekilerek 370C de 48 saat mum söndürme 

kavanozunda etüvde bekletilir. İnkübasyon sonrası tipik MS kolonileri sayılarak 

formüle göre hesaplanır. Tablo 2.3-3’e göre yorumlanır. 
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cfu = 

 

Tablo 2.3-3: Tükürükteki MS düzeyleri 

Yüksek düzey ≥106 cfu/ml 
Orta düzey >105-<106 cfu/ml 

Düşük düzey ≤105 cfu/ml 

2.3.3.2. Tükürükte laktobasil sayımı 
2. sulandırmadan alınan 0.1ml’lik karışım laktobasilerin üremesi için 

hazırlanmış olan Rogosa SL agar bulunan petri kutusuna ekilerek 370C de 48 saat mum 

söndürme kavanozunda etüvde bekletilir. Inkübasyon sonrası tipik laktobasil kolonileri 

sayılarak hesaplanır. Tablo 2.3-4’e göre değerlendirilir. 

Tablo 2.3-4: Tükürükteki laktobasil düzeyleri 

 

 

 

2.4. Ortodontik Tedavinin Dişeti Dokuları ve Diş Çürüğü Üzerine Etkileri 

2.4.1. Ortodontik Tedavinin Dişeti Dokuları Üzerine Etkileri 
Bazı araştırıcılar, erken periodontal hastalıkların etyolojisinde malokluzyonların 

önemli rolü olabileceğini söylemektedir. Keser çapraşıklığı ile periodontal durum 

arasında önemli bir ilişki olduğunu söylemişlerdir (62). 

Ortodontik tedavi ile dental düzensizliklerin düzeltilmesinin tedavi sonrasında 

periodontal sağlığı olumlu yönde etkilediği genel olarak kabul edilen bir görüştür. 

Ortodontik tedavi gören hastaların dişetlerindeki patolojik değişimler, sıklıkla dişeti 

enflamasyonu, kanama, dişeti büyümesi ve cep derinliğinde artış şeklinde gözlenir. 

Periodontal hastalığın gelişiminde, uygulanan ortodontik apareylerin plak tutucu 

özelliklerinin ve hastaların bunları etkin şekilde temizleyememelerinin etkili olduğu 

bildirilmektedir (9). 

koloni sayısı 
sulandırma oranı x ekilen miktar 

Yüksek düzey ≥105 cfu/ml 
Orta düzey >104-<105cfu/ml 

Düşük düzey ≤104 cfu/ml 
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Oral mikroorganizmalar periodontal hastalıkların ana etyolojik ajanıdır ve farklı 

tipteki mikroorganizmalar farklı yapıda enflamatuar periodontal hastalıkların 

oluşmasına neden olmaktadır. Sağlıklı periodonsiyum çoğunlukla supragingival olarak 

lokalize olmuş, sınırlı düzeyde mikrobiyal floraya sahiptir. Gingivitisle birlikte görülen 

mikrobiyal florada kokların sayısında önemli bir azalış ve buna paralel olarak hareketli 

çomakların ve spiroketlerin sayısında önemli bir artış görülür. 

Ortodontik tedavi ile hem fonksiyon hem de estetiği geliştirici sonuçlar elde 

edilmekle birlikte aktif tedavi süresince periodonsiyumun sağlığı da göz önünde 

tutulmalıdır. Ortodontik tedavi süresince ark telleri, ortodontik bant marjinleri, braketler 

ve diğer ataçmanlar ağız içinde supragingival ve subgingival plak tutuculuğuna neden 

olurlar. Plağın kimyasal ve mekanik yollarla veya her iki yöntem de kullanılarak efektif 

olarak uzaklaştırılması, enflamatuar periodontal hastalıkların şiddetini ve görülme 

oranını azaltmaktadır. 

Çapraşıklık, artmış overbite ve overjet, travmatik oklüzyon, açık kontak 

noktaları, uzun frenilum gibi yumuşak doku anomalileri periodonsiyum üzerine direkt 

travma yoluyla veya plak tutuculuğunun artmasıyla periodontal hastalıkların oluşumu 

için zemin hazırlamaktadır (62, 12, 66). 

Periodontal hastalıklar ve maloklüzyonlar arasındaki ilişkiyi belirlemek 

amacıyla çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda kullanılan örnekler ve 

değerlendirme metotları arasındaki farklılıklar nedeniyle çelişkili sonuçlar ortaya 

atılmıştır.  

Burket (1968), ortodontik tedavi sırasında oluşan periodontal problemlerin 

oluşmasında yaşın önemli bir faktör olduğunu söylemiştir (18). 

Poulton ve Aronson (1961), Buckley (1980), keser çapraşıklığı ile periodontal 

durum arasında önemli bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir (62, 16). 

Alexander ve Tipnis (1970) sadece oral hijyenin ortalama düzeyde olduğu 

hastalarda diş pozisyonunun gingival sağlığı etkilediğini belirtmiştir. Aynı çalışmada 

oral hijyenin çok iyi olduğu vakalarda çapraşıklığın gingival durum üzerinde etkili 

olmadığı saptanmıştır (4).  
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Buckley (1980) benzer bir şekilde, ağız hijyeninin kötü olduğu bireylerde 

çapraşıklık ile plak oluşumu ve periodontal problemler arasında önemli istatistiksel 

ilişki olduğunu bulmuştur (16). 

Griffiths ve Addy (1981) çapraşık keser dişlerin etrafında düzgün sıralanmış 

dişlere göre daha fazla plak birikimi olduğunu saptamışlardır (31). 

Polson, Subtenly ve ark.(1988) yaptıkları uzun dönemli çalışmada, ortodontik 

tedavinin üzerinden en az 10 yıl geçmiş hastalarda, tedavi görmeyenlere göre 

periodontal sağlık yönünden önemli farklılık olmadığı sonucuna varmışlardır (61). 

Yapılan bütün çalışmalar bireysel farklılıkların çok olduğunu ve bazı bireylerin 

diğerlerine göre daha çok tepki gösterdiğini ortaya koymuştur. Zachrisson ve Alnaes 

(1974), tedavi gören bireylerin %10’unun ortalamaya göre daha fazla etkilendiğini 

belirtmiştir (82). Aynı çalışmada, periodontal dokuların sağlığı tedavi süresince ve 

sonrasında değerlendirilmiş, iyi oral hijyene rağmen aparey yerleştirildikten 1-2 ay 

sonra, hastalarda orta şiddette yaygın hiperplastik gingivitis geliştiği gözlenmiştir. Bu 

durum aparey çıkarıldıktan bir ay sonra düzelmiştir. 

Sabit ortodontik apareylerin yerleştirilmesiyle birlikte ortaya çıkan rutin oral 

hijyen sağlama işlemlerinin yetersizliği, plak birikimi ve periodontal dokularda 

enflamatuar cevap gelişiminin ana nedeni olarak gösterilmektedir. Ortodontik tedavi 

süresince plak birikiminin önlenmesi gingival sağlığın devam ettirilmesi açısından 

önemlidir. Bu amaçla tedavi süresince hastalara profilaktik programların önerilmesi 

başarılı sonuçlar vermektedir. 

2.4.2. Ortodontik Tedavinin Diş Çürüğü Üzerine Etkileri 
Ortodontik ataşmanların ve kompozitlerin kimyasal yapısı ile yüzey özellikleri 

plak retansiyonunu etkileyebilmektedir. Braketlerin çevresindeki düzensiz kompozit 

yüzeyi oral mikroorganizmaların yerleşmesi için uygun ortam sağlamaktadır (84, 73). 

S. mutans’ların kolonizasyon için tercih ettiği bölgeler katı yüzeylerin retantif 

bölgeleridir. S.mutans; çürük bölgelerinde, pit ve fissürlerde bulunan plak florasında 

baskın olarak bulunur. Özellikle dental arkın posterior bölgesinde interdental bölgeler 

sıklıkla enfekte bölgeler olarak görülürken, düz diş yüzeyleri sıklıkla enfekte olmadan 

kalabilir. 
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Sabit ortodontik apareylerin oral kaviteye yerleştirilmesi yeni tutucu bölgeler 

oluşturarak ve oral hijyen işlemlerini zorlaştırarak iatrojenik yan etkilere neden 

olmaktadır (72). 

Yapılan çalışmalarda sabit ortodontik tedavi gören hastaların dental plağında S. 

mutans ve laktobasil sayısının tedavi süresince, tedavi öncesine ve sonrasına göre daha 

fazla olduğu belirtilmektedir (81). 

Sakamaki ve Bahn (1968) ortodontik tedavi amacıyla bant ve ark teli 

yerleştirilen hastalarda diş yüzeylerindeki laktobasillerin sayısında önemli miktarda 

artış olduğunu bildirmişlerdir (65). 

Bir çok çalışma, sabit ortodontik tedavide kullanılan materyallerin plaktaki S. 

mutans düzeyi üzerine etkilerini araştırmış ve çeşitli sonuçlar elde etmişlerdir. 

Svanberg ve ark. (1984); plastik braketlerin metal braketlere oranla plaktaki S. 

mutans miktarında daha fazla artışa neden olduğunu bulmuşlardır (73). 

Brusca ve ark. (2007); S.mutans’ların seramik, kompozit ve metal olmak üzere 3 

farklı braket üzerine yapışma miktarına bakmışlar ve en fazla kompozit daha sonra 

seramik ve en az da metal braket tipinde S. mutans’ların yapıştığını bulmuşlardır (15). 

Fournier ve ark.(1998) da yaptıkları çalışmada; S.mutans’ın metal braketler 

üzerinde başlangıç afinitesinin, seramik ve plastik braketlere göre daha düşük 

bulmuştur. Ancak bu bulguya dayanarak metal braketlerin, seramik ve plastik 

braketlerden daha az karyojenik etkisi olduğu şeklinde bir değerlendirmenin doğru 

olmayacağını vurgulamışlardır (27). 

Papaioannou ve ark. (2007) ise 3 farklı yapıda ortodontik braketi; erken tükürük 

pelikılı ve S.sanguis varlığında S.mutans adezyonunu incelemişler ve 3 farklı yapıdaki 

brakete S.mutans adezyonu arasında fark bulamamışlardır (60). 

Eliades ve ark. (1995) yaptıkları çalışmada; en yüksek yüzey gerilimini 

paslanmaz çelikten yapılan braketlerde bulmuşlar ve bu özelliğin plak tutuculuğunu 

arttırabileceği sonucuna varmışlardır (24). 

Rosenbloom ve Tinanoff (1991) ortodontik tedavi öncesinde, tedavi süresince ve 

sonunda tükürükteki S.mutans düzeyini değerlendirmişler ve S. mutans düzeyinin tedavi 
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süresince önemli ölçüde arttığını ve tedavinin retansiyon döneminde kontrol grubu ile 

aynı seviyeye düştüğünü belirlemişlerdir (64). 

Diş çürüğünün erken dönemdeki görüntüsü mat beyaz çizgiler veya yeşilimsi 

beyaz noktalar şeklindedir. Beyaz lezyonların nedeni yüzey demineralizasyonu 

nedeniyle mine yapısındakini değişikliklerdir. Ortodontik apareylerin çıkarılmasından 

sonra karyojenik ortamın ortadan kalkması nedeniyle beyaz lezyonların oluşumu 

duracaktır. Hatta bazı inaktif çürük lezyonlarında gerileme ve daha az belirgin hale 

gelme durumu ortaya çıkabilir. Bununla beraber kalan skar dokuları yaygınsa estetik 

probleme neden olabilir (7). 

Günümüzde, genel olarak ortodontik tedavi gören hastalarda her zaman çürük 

görülme oranının artmadığı görüşü kabul edilmektedir (81). Buna rağmen tedavi gören 

ve görmeyen bireyler arasında lezyonların dağılımı yönünden farklılıklar vardır ve bazı 

hastalarda diğerlerine göre daha fazla çürük gelişebilmektedir (49). Simante edilen 

bantların tedavi süresince aproksimal yüzeyleri çürükten koruduğu gösterilmiştir. Diğer 

taraftan, tedavi süresince aproksimal bölgelerde çürük görülme sıklığının bu bölgeler 

apareyle kaplı olmadığı için daha yüksek olması beklenebilir (81).  

O’Reilly ve Featherstone (1987), Oggard ve ark. (1985), ölçülebilir 

demineralizasyonun sabit ortodontik apareyler yerleştirildikten 1 ay sonra 

görülebildiğini belirtmişlerdir (58, 57). 

Gorelick ve ark. (1982) bonded braketler çıkarıldıktan sonra gingival bölgedeki 

beyaz çürük lezyonları incelemişler ve 121 hastanın sadece %49.6’sında en az bir dişte 

lezyona rastlamışlardır. Özellikle mandibular premolar dişler ve üst yan keser ve kanin 

dişlerin etkilediği bildirilmiştir (30). 

Ulukapı ve Koray (1997) ortodontik tedavi gören hastalarda tükürük akış hızının 

önemli ölçüde arttığını gözlemiş ve sabit ortodontik tedavinin çürük riskini arttıran tek 

faktör olmadığını belirtmişlerdir (76). 

Ortodontik tedavi gören hastalarda oral hijyenin etkin bir şekilde sürdürülmesi 

ve minenin dekalsifikasyona direncinin arttırılması için birçok yöntem önerilmiştir. 

Yapılan çalışmalarda ortodontik tedavi gören hastalarda klorheksidin cila kullanımının 

S. mutans düzeyinde ve çürük insidansında önemli düzeyde azalmaya neden olduğu 

gösterilmiştir (13). 
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Ortodontik tedavi sırasında ve sonrasında periodontal dokularda oluşan 

değişimlere dikkat etmek gerekmektedir. Periodontal problemler çoğunlukla geri 

dönüşümlü olduğu halde minede oluşabilecek bir hasar için bu söz konusu değildir. Bu 

problemlerin önlenmesi için tedavinin en başında hastaya optimum oral hijyen eğitimi 

verilmeli, tedavi boyunca da bunun korunmasına dikkat edilmelidir. 

2.5. Yararlanılan Kaynaklar: 
Sakamaki ve ark. (65) 1967 yılında yayınladıkları çalışmalarında, ortodontik 

tedavi gören bireylerde laktobasillerin gelişim gösterdiği bölgelerin  saptanmasını ve bu 

bölgelerde ortodontik bantların yerleştirilmesi ve çıkartılması ile meydana gelen 

değişikliklerin saptanmasını amaçlamışlardır. Çalışma 2 gruptan oluşmaktadır. 1.grup 

tedaviye yeni başlayacak 11-15 yaş arası 15 hastadan oluşmaktadır. 2. grup ortodontik 

tedavisi tamamlanmış olup bantların sökülmesine hazır olan 13-16 yaş arası 22 hastadan 

oluşmaktadır. Laktobasillerin gelişim gösterdiği bölgelerini belirlemek için plak 

örnekleri ve tükürükteki laktobasil sayısını belirlemek için stimüle tükürük örnekleri; 1. 

grupta bantlar yerleştirilmeden önce ve bantlar yerleştirildikten sonra, 2.grupta bantlar 

sökülmeden önce ve bantlar söküldükten sonra toplanmıştır. 1.grupta bantların 

yerleştirilmesinden sonra laktobasil indeksi ve tükürükteki laktobasil sayısında artış 

gözlenmiştir. 2.grupta bantlar çıkartıldıktan sonra laktobasil seviyesinin normale 

düştügü gözlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre ortodontik bantların laktobasil sayısını 

direkt olarak etkilediği sonucuna varılmıştır. Laktobasil gelişim bölgelerinin daha çok 

bantla dişin birleştiği sınırlarda, özellikle gingival bant sınırında olduğu gözlenmiştir.  

Corbett ve ark. (23) 1981 yılında yayınladıkları çalışmalarında; ortodontik 

aygıtların yerleştirilmesi sonrasında, diş plağındaki S.mutans yüzdesinin nasıl 

etkilendiğini incelemişlerdir. Çalışma; dental çürük geçmişlerine ve yaş gruplarına göre 

dengeli olarak seçilmiş, her birinde 18 kişinin yer aldığı 2 gruptan oluşturulmuştur. 

Seçilen hastaların tümü, DMFT’nin (decayed, missing, filled teeth) 5 veya daha az olma 

koşulunu yerine getirmiştir. Çalışmaya, klinik ve radyolojik incelemede belirlenen, 

restore edilmemiş çürüğü olan hastalar dahil edilmemiştir. 1.grup; maksiller ve 

mandibuler arktaki tüm dişler bantlanmış, ortalama 14 ay süreyle ortodontik tedavi 

gören 18 kişiden oluşturulurken, 2.grup; daha önce hiç ortodontik tedavi görmemiş 

ancak maloklüzyona sahip ve yakın dönemde tedavisine başlanması planlanan 18 

hastadan oluşturulmuştur. Her gruptada hastalardan 10 tanesinin çürük geçmişi vardır, 8 
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tanesinde ise hiç çürük (DMFT = 0) yoktur. Plak örnekleri; biri sağ ve sol maksiller 1. 

molar dişin bukkal yüzeyinden, diğeri ise sağ ve sol alt 1.molar dişin lingual yüzeyinden 

olmak üzere 2 bölgeden steril diş spatülleri ile toplanmıştır. Buna ek olarak, sağ 

maksiller 1.molar-2.premolar ve sağ mandibuler 1.molar-2.premolar arası 

interproksimal bölgeden de 2. plak örnekleri alınmıştır. Ortodontik tedavi gören grupta 

dental plaktaki; S.mutans, S. sanguis ve total streptokok sayısı, tedavi olmayan gruba 

göre belirgin derecede yüksek bulunmuştur. İnterproksimal plak sayısı bakımından 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Bukko-lingual bölgeden 

alınan plaklar farklı streptokok türleri açısından karşılaştırıldığında 1.grupta 

S.mutans’ın yüzdesi diğer gruba göre daha yüksek bulunmuştur. Ortodontik tedavi 

grubunda, bukko-lingual plak ve interproksimal plaklardaki S. mutans yüzdesi 

birbirleriyle uyumlu çıkmıştır. Her ikisinde de S. mutans yüzdesi yüksek bulunmuştur.  

Mattingly ve ark. (53) 1983 yılında yayınlanan çalışmalarında, ortodontik 

braketlerin etkilediği yüzeylerde bulunan dental plaktaki S. mutans sayısına etkisini 

belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırmaya 12-15 yaşları arasında sürekli dentisyonda 10 

ortodontik tedavi görecek hasta dahil edilmiştir. Hastalardan 6 seans (braketlemeden 

önce 3 seans ve braketlendikten sonraki 3 seans), oral hijyen indeks ve gingival indeks 

ve plak örnekleri alınmıştır. Oral hijyen indeksinde 6 yüzey kullanılmıştır. Bu yüzeyler; 

sağ ve sol maksillada 1.molar dişin bukkal yüzeyi, sağ ve sol mandibular 1.molar 

dişilerin lingual yüzeyi ve sağ maksiller santral dişin labial yüzeyi ile sol mandibuler 

santral dişin lingual yüzeyidir. Gingival indeks ve plak örneklerini almak  için; 15, 35, 

22 ve 42 nolu dişleri kullanmışlardır. Streptokokkus mutansların total sayısını tesbit 

etmek için plak örnekleri Mitis Salivaris (MS) agar bulunan besiyeri ekilmiş, 

S.mutansların sayılarını tesbit etmek için ise Mitis Salivaris Bacitracin (MSB) Agar 

içeren besiyerleri kullanılmıştır. Braketlerin  bulduğu bölgelerden alınan plak 

örneklerinde total streptokokların artmasına bağlı olarak S. mutans yüzdesinde de 

belirgin artış bulunmuştur. Plak örneklerinin toplandığı dört diş arasında istatistiksel 

fark bulunmamıştır. Braketlemeden önce alınan örneklerden braketlemeden sonra alınan 

son örneğe doğru S.mutans sayısında belirgin bir yükselme eğilimi olduğunu 

bulmuşlardır. 

Huber ve ark. (40) 1987 yılında yayınladıkları çalışmalarında, full bant 

uygulanmış ortodontik tedavi gören hastalarda aylık profesyonel diş temizliği ile 
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periodonsiyum profilaksisinin etkisini belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışmaya 11-18 

yaş arası 14 hasta dahil edilmiştir. Çalışmada plak varlığı, gingival indeks değeri, dişeti 

çekilmesi, incelenmiştir. Hastalara oral hijyen eğitimi verilmiştir. Ölçümler braketleme 

öncesi, 6. ay ve 10. ayda kaydedilmiştir. Aylık kontrollerde plak birikimi ve gingival 

inflamasyon kayıtları tutulmuştur. Aylık profesyonel oral hijyen uygulaması görünür 

plak miktarını ve gingival inflamasyonu anlamlı olarak azaltmada etkili bulunmuştur. 

Forsberg ve ark. (26) 1991 yılında yayınladıkları çalışmalarında, 2 farklı 

ligatürleme tekniği (elastik ligatür, tel ligatür) ile plak oluşumu, S. mutans ve laktobasil 

kolonizasyonu arasındaki bağlantıyı incelemeyi amaçlamışlardır. Çalışmaya 12-14 

yaşları arasında sabit ortodontik aygıt uygulanacak 12 hasta dahil edilmiştir. Tüm 

hastalarda orta hattın bir tarafında elastik ligatür uygulanırken diğer tarafında tel ligatür 

uygulanmıştır. Hastaların tümünde elastik ve tel ligatürlerin orta hattın hangi tarafına 

uygulanacağı rastgele seçilmiştir. Üst laterallerin labial yüzeylerinden alınan plak 

örneklerinde mikroorganizma sayısını, alınan tükürük örneklerinde S. mutans ve 

laktobasil miktarı incelenmiştir. Braketleme öncesi ilk tükürük örneği alınmadan önce 

hastalara oral hijyen eğitimi verilmiştir. İkinci tükürük örneği 1 hafta sonra alınmıştır ve 

braketleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Braketlemeden 4 hafta sonra ligatürler çıkartılıp 

plak örneği alınmıştır. Tükürük ve plak örnekleri 10 hafta, 19 hafta, 34 hafta ve 61 hafta 

sonra toplanmaya devam edilmiştir. Son olarak sabit aygıtların çıkartılmasından 6 hafta 

sonra tükürük örneği alınmıştır. Hastaların çoğunda elastik ligatürün bağlı olduğu lateral 

dişten alınan plak örneğinde bulunan mikroorganizma sayısı, tel ligatürün bağlı olduğu 

lateral dişten alınan plak örneğindeki mikroorganizma sayısından daha fazla 

bulunmuştur. Bu fark 19. ve 61. haftalarda alınan örneklerde istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Braketleme işleminden sonra tükürükteki S. mutans ve laktobasil sayısının 

istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdiği bulunmuştur. Aktif tedavi sonrası retainer 

kullanımının tükürükteki mikroorganizma sayısını arttırmadığı bulunmştur. 

Rosenbloom ve Tinanoff (64) 1991 yılında yaptıkları çalışmada, ortodontik 

tedaviden önce, ortodontik tedavi sırasında ve ortodontik tedavi sonrasında tükürükteki 

S. mutans seviyelerini değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Çalışmaya 75 hasta dahil 

edilmiştir. 15 kişilik 5 grup oluşturulmuştur. 1.grup;(12-15 yaşları arasında) aktif 

ortodontik tedavi gören hastalardan oluşmaktadır. 2. grup; hareketli yada sabit yer 

tutucu kullanan pekiştirme grubundan oluşmaktadır. 3.grup; (16-21 yaşları arasında) 4-
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18 ay önce pekiştirme tedavisi bitmiş pekiştirme sonu grubundan oluşmaktadır. 4. grup 

(1. ve 2. grupla karşılaştırmak için seçilmiş) 12-15 yaşları arasında hiç ortodontik tedavi 

görmemiş kontrol grubundan oluşmaktadır. 5. grup ise (3. grupla karşılaştırmak için 

seçilmiş) 16-21 yaşları arasında hiç ortodontik tedavi görmemiş kontrol grubundan 

oluşmaktadır. Araştırma grubuna, son 3 ay içerisinde antibiyotik ve antimikrobiyal 

ajanları kullanmamış, protez kullanmayan, belirgin sistemik hastalığa sahip olmayan 

hastalar dahil edilmiştir. Hastalardan stimüle edilmiş tükürük örnekleri toplanmıştır, 

gerekli işlemlerden geçirilen tükürük örnekleri Mitis Salivarius Bacitrasin Agar bulunan 

petri kutularına ekilmiştir. Aktif tedavi grubunun (1.grup) S. mutans sayısı diğer dört 

gruptan belirgin şekilde yüksek bulunmuştur. Aktif tedavi grubu ile pekiştirme grubu 

karşılaştırıldığında pekiştirme grubundaki S. mutans seviyesinde belirgin düşüş 

gözlenmiştir. Pekiştirme ve pekiştirme sonu grubu arasında belirgin bir fark 

bulunmamıştır. Pekiştirme sonu grubu ile aynı yaştaki bireylerden oluşan kontol grubu 

arasında da fark bulunmamıştır. Bu bulgulara bakılarak; sabit ortodontik aygıtların 

S.mutans seviyelerinin kalıcı olarak arttırılmasında küçük bir rol oynayabileceği ve aktif 

ortodontik tedavinin sonlandırılmasından sonra artmış S. mutans seviyesini azaltmak 

için antimikrobiyal tedavinin gerekli olmayabileceği sonucuna varmışlardır. 

Ulukapı ve ark. (76) 1997 yılında yayınladıkları çalışmalarında; ortodonti 

hastalarında çürük riskini incelemişlerdir. Çalışmaya dahil edilen 20 hasta 2 gruba 

ayrılmıştır.1.grup; sabit ortodontik aygıtları en az 4 hafta süreyle taşıyan 10 bireyden 

oluşmaktayken, 2.grup; hiç ortodontik aygıt taşımayan 10 bireyden oluşan kontrol 

grubudur. Stimüle edilmiş tükürük örnekleri, bireyler kahvaltı etmeden ve dişlerini 

fırçalamadan önce sabah saatlerinde toplanmıştır. Tükürük örnekleri, akış hızı, 

tamponlama kapasitesi, mutans streptokokları ve laktobasil sayılarını belirlemek için 

kullanılmıştır. Tükürük akış hızı, ortodontik tedavi gören grupta anlamlı derecede 

yüksek çıkmıştır. Diğer ölçümlerde ise, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır. Bu çalışmanın sonuçları, sabit ortodontik aygıtların, çürük riskinin 

artmasında tek etken olmadığını göstermiştir. 

Chang ve ark. (20) 1999 yılında yayınladıkları çalışmalarında, sabit ortodontik 

apareylerin; MS (mutans streptokokları) ve laktobasil düzeyiyle birlikte, tükürük akış 

hızı, pH ve tamponlama kapasitesi üzerine etkisini incelemişlerdir. Çalışmaya yaş 

ortalaması 16 olan, sistemik hastalığı bulunmayan, uzun süredir ilaç kullanmamış, 

sürekli dentisyonda 21 hasta dahil edilmiştir. Plak skorları ve tükürük örnekleri; 
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braketlemeden 1-2 hafta önce (T0), braketlendikten 1 ay (T1) ve 3 ay (T2) sonra 

toplanmıştır. Çalışmada, tükürük örnekleri stimüle edilerek toplanmıştır. Tükürüğün 

ml’sinde bulunan  MS miktarı 0-3 arasında,  laktobasil miktarı ise 0-4 arasında 

skorlanarak ifade edilmiştir. Plak indeksinde Löe metodu kullanılarak 0-3 arasında 

skorlama yapılmıştır. Sabit ortodontik aygıtlar yerleştirildikten sonra MS ve 

laktobasillerde belirgin artış bulunmuştur. T0 zamanında, 21 hastadan MS skoru 3 olan 

9 hasta varken bu sayı T1 zamanında 13 hastaya, T2 zamanında 17 hastaya yükselmiştir. 

Braketleme işleminden sonra laktobasil skoru hızla artmış. T0 zamanında, laktobasil 

skoru 3-4 olan 2/21 hasta varken, T1 zamanında 14/21, T2 zamanında 20/21 hastaya 

yükselmiştir. Stimüle tükürük akış hızında, sabit ortodontik apareyler yerleştirildikten 

sonra belirgin artış bulunmuştur. Tamponlama kapasitesinde, T0 - T1  arasında belirgin 

artış bulunurken, T1 – T2 arasında belirgin değişiklik bulunamamıştır. Plak skorlarında 

ise sabit ortodontik aygıtlar yerleştirildikten sonra belirgin artış bulunmuştur. 

Glans ve ark. (29) 2003 yılında yaptıkları çalışmada, sabit ortodontik tedavi 

sırasında çapraşıklığın ilk durumuyla gingival sağlık arasındaki durumu incelemişlerdir. 

Çalışmaya 12-15 yaşları arasında hastalar dahil edilmiştir. 2 gruptan oluşan çalışmanın 

1. grubunu şiddetli çapraşıklığa sahip 45 sabit ortodontik tedavi görecek hasta 

oluştururken, 2. grubu çapraşıklığı olmayan 52 sabit ortodontik tedavi görecek hasta 

oluşturmaktadır. Çapraşıklık derecelendirilirken hastalardan intraoral fotoğraflar 

alınarak çapraşıklık yoksa 0, orta dereceli çapraşıklık varsa 1 ve şiddetli çapraşıklık 

varsa 2 olarak skorlanmıştır. 220 hasta incelenmiş ve orta şiddette çapraşıklığa sahip 

123 hasta araştırmaya dahil edilmemiştir. Hastalara braketleme yapılmadan 3 hafta önce 

oral hijyen eğitimi verilmiştir ve tedavi başladıktan 12 hafta sonra oral hijyen eğitimi 

tekrarlanmıştır. Gingival kanama indeksi (GBI) her bir çenede 1. büyük azı dişinden 1. 

büyük azı dişine uygulanmıştır. Bu işlem için 0,5mm çapında periodontal sond dişin 

uzun eksenine paralel tutularak yapılmıştır. Önce dişeti hafifçe kurutulmuştur, sondun 

ucu çok hafif basınçla dişeti oluğunda gezdirilmiştir ve kanama varsa 1, kanama yoksa 

0 şeklinde skorlanmıştır. Gingival kanama indeksi kayıtları, braketleme öncesi (T0), 

braketlemeden 12 hafta sonra (T1), 24 hafta sonra (T2), 48 hafta sonra (T3) ve braketler 

söküldükten sonra (T4) toplanmıştır. Bu zamanlar arasında gingival kanama indeksinde 

belirgin bir farklılık bulunamamıştır. Ancak şiddetli çapraşıklığa sahip hastalardan 

oluşan 1. grupta, T1 – T4 zamanı arasında istatistiksel belirgin fark bulunmuştur. Şiddetli 

çapraşıklık grubunda, çapraşıklık olmayan gruba göre daha fazla iyileşme gözlenmiştir. 
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Bu bulguyu, tedavinin ilk birkaç ayında çapraşıklığın düzelmesiyle, hastaların oral 

hijyen tekniklerini uygulamasının kolaylaşmasıyla açıklamışlardır. 

Attin ve ark. (11) 2005 yılında yayınlanan çalışmalarında; % 40’lık klorheksidin 

tedavisinden sonra braketli ve braketsiz dişlerde mutans streptokoklarının 

rekolonizasyon paternini incelemişlerdir. Çalışmaya, yüksek S.mutans seviyesine sahip, 

3.büyük azı dişleri hariç tüm sürekli dişlerinin sürmüş, görünür çürüğü ve problemli 

restorasyonu olmayan, radyografik incelemesinde interproksimal bölgede çürüğü 

olmayan hastalar dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan bireylere profesyonel diş 

fırçalaması gösterilmiş ve oral hijyen eğitimi verilmiştir. Klorheksidin terapisi 

uygulanmadan önce mutans stretokoklarının seviyelerini kaydetmek için ilk örnekler 

(T0) toplanmıştır. Plak örnekleri; bantlanmış sağ- sol büyük azı dişlerinin, braketli 

küçük azı dişlerinin ve karşıt arktaki ortodontik aygıt uygulanmamış (kontrol amaçlı) 

aynı bölgedeki dişlerin bukkal yüzeylerinin servikal bölgesinden pamuk paletler 

sürtülerek toplanmıştır. Son klorheksidin uygulamasından 8 hafta sonra (T1) aynı 

bölgelerden plak örnekleri tekrar toplanmıştır. Mutans streptokoklarının oluşmadığı 

örnekler 0 skor değerini almıştır. Skor1= 104 -105 CFU (colony forming units) , Skor2= 

105 -106 CFU, Skor3= >106 CFU olduğu durumlarda kullanılmıştır. Toplanan ilk 

örneklerde ortodontik müdahale yapılmamış dişler ile aktif ortodontik tedavi altındaki 

dişler arasında istatistiksel fark bulunmamıştır. Klorheksidin uygulandıktan 8 hafta 

sonra alınan örneklerde kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı düşüş gözlenmiştir, 

ancak aktif ortodontik tedavi gören dişlerde düşüş istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. 

Ai ve ark. (3) 2005 yılında yayınladıkları çalışmalarında; maksiller kesicilerde 

fluorid içeren yapıştırıcılar kullanılarak braketleme yapıldıktan sonra plakta mutans 

streptokoklarının yoğunluğundaki değişiklikleri RT-FQ PCR (real time fluorescence-

quantitative polimerize chain reaction) kullanılarak ölçmüşlerdir. Yaşları 16-18 arasında 

16 ortodonti hastası araştırmaya alınmıştır. Bu hastalar seçilirken; örneklerin çürük dişi 

ve sistemik hastalığı olmaması, 3 ay önce antibiyotik ya da antibiyotik içeren ağız 

gargarası kullanmamış olmamalarına dikkat edilmiştir. Sağ taraftaki maksiller kesici 

dişler fluorid içermeyen yapıştırıcıyla, sol taraftaki maksiller kesiciler ise fluorid içeren 

yapıştırıcılar ile yapıştırılmıştır. Plak örnekleri, braketlemeden hemen önce (T0) ve 

braketlemeden 4 hafta sonra (T1) toplanmıştır ve RT-FQ PCR yöntemiyle incelenmiştir. 

Örnekler, hastalar kahvaltı etmeden önce sabah saatlerinde toplanmıştır. Braketleme 
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işleminden 4 hafta sonra plaktaki mutans streptokoklarının yoğunluğu, braketleme 

işleminden öncesine göre anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. Mutans 

streptokoklarının yoğunluğunun, yan kesici dişlerde, orta kesici dişlere göre daha fazla 

artış eğiliminde olduğu görülmüştür ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Fluorid içeren yapıştırıcıların kullanıldığı dişlerde mutans 

streptokoklarının yoğunluğunda anlamlı bir düşüş tespit edilememiştir. 

Türkkahraman ve ark. (75) 2005 yılında yayınladıkları çalışmada; ortodontik 

braketlemeden sonra mikrobiyal flora ve periodontal durumdaki değişiklikleri ve iki 

farklı ark teli bağlama yönteminin bu değişklikleri etkileyip etkilemediğini belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Çalışmada sabit ortodontik tedavi görecek bireylerden rastgele seçilen 

21 hasta araştırmaya dahil edilmiştir. Hastalar seçilirken sürekli dentisyonda olma, 3 ay 

öncesinden antibiyotik kullanmamış olmalarına dikkat edilmiştir. Çalışma sırasında 

kullanılan diş macunu standardize edilmiştir ve hastalardan diğer oral hijyen 

yöntemlerini kullanmamaları istenmiştir. Hastalar 18 inch slot braketler ile braketlenmiş 

ve 0.014 –inch NiTi ark teli uygulanmıştır. Alt – üst sağ segmentte ligatürleme işlemi 

için elastomerik ligatürler, alt – üst sol segmentte ise paslanmaz çelik ligatür telleri 

kullanılmıştır. Mikrobiyal ve periodontal kayıtlar; braketleme işleminden önce (T0), 

braketlendikten bir hafta sonra (T1) ve braketleme işleminden 5 hafta sonra (T2) 

toplanmıştır. Mikrobiyal örnekler üst 2. premolar dişin labial yüzeyinden alınmıştır. 

Örnekler gerekli sulandırma işlemlerinden geçirildikten sonra S. mutans 

kolonizasyonunu belirlemek için Mitis Salivarius Agar içeren petrilere, lactobasillus 

kolonizasyonu için ise Rogossa Agar içeren petrilere ekilmiştir ve 48 saat 370C de 

anaerop ortamda inkübe edilmiştir. Periodontal durumu belirlemek için ise; gingival 

indekse (GI), braket plak indeksine (BBPI; bonded braket plak indeks), sondalamada 

kanamaya (BOP; bleeding on probing) ve cep derinliğine (PD; pocket depth) 

bakılmıştır. Bu işlemler için Williams periodontal sondu kullanılmıştır. Elastomerik 

grupta tüm mikrobiyal değerler hafif yüksek olmasına rağmen fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Streptokokkus mutans ve laktobasil değerlerinde, tüm zaman 

aralıklarında istatistiksel olarak anlamlı yükselme olduğu bulunmuştur. Gruplar arasında 

gingival indeks açısından anlamlı fark görülmezken, T1-T2 zamanları arasında gingival 

indekste istatistiksel olarak anlamlı artış gözlenmiştir. Plak indeksinde de gruplar 

arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Ancak T0-T1 ve T0-T2 zamanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı yükselme gözlenmiştir. Gruplar arasında cep derinliğinde 
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istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır, T0-T1, T0-T2 ve T1-T2 zamanları arasında 

da cep derinliği açısından anlamlı fark bulunmamıştır. T0 ve T1 zamanlarında 

sondalamada kanama her iki grup içinde benzer bulunurken, elastomerik ligatür 

kullanılan grupta bulunan dişlerin birçoğunda T2 zamanında sondolamada anlamlı 

derecede kanama gözlenmiştir. Çalışmada; sabit ortodontik aygıtların S.mutans ve 

laktobasil kolonizasyonunda anlamlı artışa neden olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı 

şekilde plak miktarı ve gingivitiste de artış olmaktadır. Elastomerik ligatürler 

kullanıldığında, tel ligatürlerin kullanılmasına oranla mikroorganizma sayısında hafif 

artış olmasına rağmen bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Ark teli ligatürleme tekniğinin GI, BBPI ve PD üzerinde anlamlı etkisi 

yoktur. Bununla beraber elastik ligatürlerin kullanıldığı dişlerde sondalamada kanama 

artmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada; elastik ligatürlerin, zayıf oral hijyene sahip 

bireylerde kullanılması önerilmemektedir. 

Ahn ve ark. (2) 2007 yılında yayınladıkları çalışmada; karyojenik 

streptokokların (S. mutans, S. sobrinus) kesici diş braketlerine tutunma sıklığına PCR 

(polymerase chain reaction) yöntemiyle bakılmıştır. Çalışmaya 80 hasta dahil edilmiştir. 

Braketlerin çıkartılmasından önce maksilla ve mandibuladaki 4 kesici dişin mesio-

bukkal yüzeyinde görünür plak indeksine (VPI; visible plaque index) ve gingival 

kanama indeksine (GBI; gingival bleeding index) bakmışlar ve plak / kanama varsa 1, 

yoksa 0 şeklinde skorlamışlardır. Söküm işleminden sonra ise kesici diş braketlerindeki 

karyojenik streptokok varlığına PCR yöntemiyle bakılmıştır. Kesici bölgesindeki oral 

hijyen ile karyojenik streptokokların prevelansı karşılaştırılmıştır. Kesici dişlerin 

braketlerinde S.mutans sıklığı, S. sobrinusdan daha yüksek bulunmuştur. Her iki 

karyojenik streptokok kolonizasyonu, maksiller kesici dişlerin braketlerinde mandibuler 

kesici diş braketlerine oranla biraz daha yüksek bulunmuştur. Örneklerin toplandığı 

tedavinin söküm döneminde, oral hijyen indeksi ile karyojenik streptokokların 

prevelansı arasında belirgin ilişki kurulamamıştır. Araştırıcılar, bu bulgular ışığında 

karyojenik streptokokların ortodontik braketlere yapışabildiği ve ortodontik braketler 

etrafında dikkatli oral hijyen kontrolü yapılması gerektiği sonucuna varmışlardır. 

Papaioannou ve ark. (60) 2007 yılında yayınladıkları çalışmada; erken tükürük 

pelikılı ve S. sanguis varlığında, S. mutansın; 3 farklı yapıya sahip ortodontik braketlere 

adezyonunu incelemişlerdir. Çalışma 3 grupdan oluşturulmuştur. 1. grupta; S. mutansın 
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metal, seramik ve plastik braketlere adezyonu incelenmiştir. 2.grupta; S.mutansın, bu 3 

farklı yapıdaki braketler erken tükürük pelikılı ile kaplandıktan sonraki adezyonu 

incelenmiştir. 3.grupta ise; S.mutansın, 3 farklı yapıdaki braketlere S. sanguis 

tutulumundan sonraki adezyonu incelenmiştir. Çalışmada, S.mutansın 3 farklı brakete 

adezyonunda fark bulunmamıştır. Erken tükürük pelikılının S.mutans adezyonunu 

azalttığı bulunmuştur, buna bağlı olarak tükürük ve erken tükürük pelikılının bakteri 

adezyonunda önemli rolü olduğu sonucuna varılmıştır. S.sanguis’in S. mutans 

adezyonunu azalttığı bulunmuş ve S.sanguis’in S. mutans’a antagonist etki gösterdiği 

sonucuna varılmıştır. 

Brusca ve arkadaşlarının (15) 2007 yılında yayınladıkları çalışmada; farklı 

malzemeden üretilmiş ortodontik braketlerin, Streptokokkus mutans ve Candida 

albicans’ın adezyonuna etkisini incelemişlerdir. Çalışmada; 22 inch slot metal, seramik 

ve kompozit üst sağ santral kesici diş braketi kullanılmıştır. Elektron mikroskobunda 

yapılan incelemelerde; S. mutansın 3 farklı tip brakete adezyonunda farklılık 

bulunmamıştır. C. albicans’ın adezyonunun ise kompozit braketlerde artarken, metal 

braketlerde azaldığı bulunmuştur. S. mutans ve C. albicans’ın birlikte adezyonuna 

bakıldığında ise en çok kompozit braketlerde, daha az olarak seramik braketlerde ve en 

az metal braketlerde olduğu gözlenmiştir. Bu bulgulara bakılarak mikroorganizmaların 

adezyon ve büyüme kapasitelerinin braket yapısına bağlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Smiech-Slomkowska ve ark. (69) 2007 yılında yayınladıkları çalışmada; 

ortodontik tedavi gören hastalarda, manuel ortodontik diş fırçası ve diş ipi 

kullandırılarak verilen oral hijyen eğitiminin, plak, S. mutans ve Lactobasillus spp. 

seviyelerine etkisini incelemişlerdir. Çalışmaya; 10 – 14 yaşları arasında 12’si erkek, 

18’i kadın sabit ortodontik tedavi gören 30 hasta dahil edilmiştir. Her hastaya Silness & 

Löe’nün (1964) plak indeksi (PI) uygulanmıştır. Dental plağı görüntülemek için 

hastalara plak renklendirici tablet verilmiştir ve her dişin 4 yüzeyi 0-3 arasında 

skorlanmıştır. Diş yüzeyinde hiç plak bulunmaması durumunda 0 skoru, çıplak gözle 

plak görülmediği fakat sond kullanıldığında plak bulunması durumunda 1 skoru, plağın 

gingival marjinalde görülmesi durumunda 2 skoru ve diş yüzeyini plağın belirgin 

şekilde kapladığının görüldüğü durumlarda 3 skoru verilmiştir. Plak indeksini 

belirlemek için kesici dişler ve 1. molar dişlerin oluşturduğu 12 diş incelenmiştir. 

S.mutans ve Lactobasillus spp. seviyelerini tayin etmek için ise hastalardan tükürük 
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örnekleri alınmış ve özel kitler kullanılarak bu bakterilerin koloni yoğunlukları 

belirlenmiştir. Ortodontik tedavisi devam etmekte olan hastalardan, ilk örnekler 

toplandıktan sonra, hastalara manuel ortodontik diş fırçası ve diş ipi kullanımı 

anlatılmıştır ve bu oral hijyen eğitiminden  1 ay sonra, oral hijyen eğitiminin etkinliğini 

belirlemek için tekrar PI ve S.mutans ile Lactobasillus ssp. seviyelerine bakılmıştır. 

Oral hijyen eğitiminden (OHI) sonra PI’inde düşüş gözlenmiştir ancak bu fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. OHI’nin; S. mutans ve Lactobasillus ssp. 

seviyelerinde de belirgin etkisi bulunamamıştır. 

Artun (8) 1987 yılında yayınladığı çalışmasında; lingual ortodontik aygıtlarla 

tedavi ettiği farklı maloklüzyonlara sahip 10 hastasını tedavi sonrasında periodontal 

sağlık ve çürük olasılığı açısından değerlendirmiştir. Hastalardan 5 tanesi maksiller 

labial segmette diasteması olan Cl I maloklüzyona sahip hastalar, diğer 5 tanesi ise Cl II 

divizyon 1 maloklüzyona sahip hastalardır. Cl II maloklüzyona sahip hastalardan 2 

tanesinde maksiler 1. premolar dişler çekilmiştir, diğer 8 hastada çekimsiz tedavi 

uygulanmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastalardan 2 tanesine Ormco braketler, 7 

tanesine Unitek braketler ve 1 tanesine GAC braketler uygulanmıştır. Braketler indirekt 

teknik ile yapıştırılmıştır. Yapıştırma işleminden sonra braket tabanı etrafında kalan 

kompozitler düşük hızda tungsten karbit frez ile dikkatli bir şekilde temizlenmiştir. 

Klinik inceleme sırasında  gingival sağlık değerlendirilmiştir. Eğer gingival sınırda 

ödem yüzünden büyüme varsa ve periodontal sondalamada kanama varsa, gingival 

inflamasyon tanısı koyulmuştur. Beyaz çürük lezyonlarının yüzdesi aktif tedavi öncesi 

ve sabit aygıtlar çıkartıldıktan sonra skorlanmıştır. Mükemmel oral hijyene sahip 3 

hastada, bütün tedavi boyunca inflamasyona rastlanmamıştır. Diğer 7 hastada her 

seansta, aygıtların etrafında gözle görülür plak gözlenmiştir. Bu hastaları 3 tanesinde 

braketlendikten 2 ay sonra gingival büyüme ve yaygın kanama gözlenmiştir. Geri kalan 

4 tanesinde ise, braketlemeden 3 ay sonra gingival inflamasyon teşhis edilmiştir. 

Braketler yerleştirilmeden önce dişlerin lingual yüzlerinde beyaz çürük lezyonlarına 

rastlanmazken tedaviden sonra bir hastanın maksiller santral kesici dişlerinde belirgin 

beyaz çürük lezyonları teşhis edilmiştir. Artun; çalışmasında hastaların çoğunun 

gingival inflamasyondan etkilendiğini görmüştür. Ayrıca dişlerin lingual yüzeyi 

etrafındaki tükürük akışının mine dekalsifikasyonunu önlemede 1. önemli etken olması 

nedeniyle, lingual braketlerin tabanı etrafında, çürük lezyonu görülmediğini belirtmiştir. 

Bununla birlikte; yapışma sırasında yapıştırıcı kompozit ile mine yüzeyi arasında boşluk 
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kalması durumunda bu bölgede belirgin beyaz çürük lezyonlarını gelişeceğini ve bunu 

önlemek için yapıştırma işleminin dikkatli yapılması gerektiğini belirtmiştir.  

Hohoff ve ark. (37) 2003 yılında yayınladıkları başka bir anket çalışmasında; 

lingual braketli hastaların oral hijyen, fonksiyon ve konforlarındaki belirgin 

değişiklikler değerlendirilmiştir. Çalışmaya, yaş ortalamaları 34.7±18.7 olan 5 erkek, 17 

kız toplam 22 hasta dahil edilmiştir. Dudak damak yarıklı, duyma ve konuşma defekti 

hikayesi olan, lehçesi olan, daha önce konuşma terapisi yada güzel konuşma dersi almış 

olan hastalar çalışma dışında tutulmuştur. Çalışmaya dahil edilen hastalara Ormco 7. 

Jenarasyon lingual braketler uygulanmıştır. Braketler sadece üst çeneye uygulanmıştır 

ve yapıştırma işlemi indirekt yöntemle gerçekleştirilmiştir. Lingual tedavinin hastaların; 

oral konforu, konuşma yeteneğini, çiğneme fonsiyonu, oral hijyeni üzerine etkisini 

değerlendirmek amacıyla sorulmuş 10 sorudan oluşan anketi çeşitli dönemlerde 

hastaların cevaplaması istenmiştir. Hastalara braketleme öncesi (T0) , braketlemeden 24 

saat (T1) ve 3 ay sonra (T2) aynı sorular yönlendirilerek cevaplar değerlendirilmiştir. 

Oral hijyenin değerlendirilmesi için, hastalara dişlerini fırçalamayı zor bulup 

bulmadıkları sorulmuştur. Bu soruya hastaların verdiği yanıtlar incelendiğinde, 

fırçalama işlemini T1 ve T2 döneminde T0 dönemine göre belirgin şekilde daha zor 

buldukları kaydedilmemiştir. T1 - T2  zamanları arasında fırçalama işlemindeki zorlukta 

iyileşme kaydedilmemiştir. 

Hohoff ve ark. (38) 2003 yılında yayınladıkları çalışmada; lingual braket taşıyan 

hastalarda plak akümülasyonunu ve dişeti inflamasyonunu değerlendirmeyi ve pille 

çalışan interdental temizleme aygıtının (icd = interdental cleaning device) oral hijyen 

kontrolü ve önceden varolan plak ve dişeti inflamasyonu üzerindeki etkisini araştırmayı 

amaçlamışlardır. Çalışmaya; sağ elini kullanan 32 bayan hasta dahil edilmiştir. Hastalar 

seçilirken; sistemik hastalığı olmama, ilaç kullanmama, hamile veya emzirme 

döneminde olmama, periodontal geçmişi olmama kriterlerine sahip olmasına dikkat 

edilmiştir. 7 hastanın sadece üst diş dizisine, 3 hastanın sadece alt diş dizisine, 22 

hastanın her iki diş dizisine lingual braket uygulanmıştır. Ağız içi, orta hattan hayali 

dört bölgeye ayrılmıştır. Sağ üst ve sol alt diş dizisinde icd, günde 1 kere her aproksimal 

aralık için 10 saniye sürecek şekilde uygulanmıştır. Her bölgede ağız hijyeni manuel diş 

fırçası ile sağlanmıştır. Hastalardan dişlerini fırçalamadan önce, büyük besin artıklarını 

uzaklaştırmak amacıyla, ağızlarını çalkalamaları istenmiştir. Hastalar dişlerini modifiye 

Bass tekniği ile 3 dakika fırçalamışlardır. Dişlerin lingual yüzeyinde aproksimal plak 
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indeksi değerlerine (API) ve sondalama ile kanamaya.(BOP) bakılmıştır. Bu işlemin 

objektif olabilmesi amacıyla tek bir araştırmacı tarafından inceleme gerçekleştirilmiştir. 

Tüm dişlerin lingual interproksimal aralıkları aproksimal plak indeksiyle sınırlı 

incelenebildiği için API modifiye edilerek kullanılmıştır. Modifiye API de boyama 

işlemi yapılmadan interproksimal aralıkta plak varlık/yokluk durumu evet/hayır olarak 

değerlendirilmiş ve yüzdesi hesaplanmıştır. BOP de evet/hayır şeklinde 

değerlendirilmiştir. Kayıtlar icd aygıtı kullanmaya başlamadan önce (T0), icd aygıtını 

kullanmaya başladıktan ortalama 38,6 gün (T1) ve 46 gün (T2) sonra toplanmıştır. Üst 

arkta, T1 zamanında icd kullanılan bölgelerde API değerinde istatistiksel anlamlı düşüş 

görülmüştür. Aynı şekilde T2 zamanında da API değerinde, icd kullanılan bölgede icd 

kullanılmayan bölgeden istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük çıkmıştır. Alt 

arkta ise sadece T2 zamanında API değerinde, icd kullanılan bölgede icd kullanılmayan 

bölgeden istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük çıkmıştır. T0-T1, T0-T2 ve T1-

T2 zamanlarında, icd kullanılan ve kullanılmayan bölgelerde API ve BOP değeri 

açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. Çalışmada; lingual braketlerle 

yapılan ortodontik tedavide oral hijyen kontrolü daha zor olduğu için özel fıçalama ve 

oral hijyen tekniklerinin uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Stamm ve ark. (71) 2005 yılında yayınladıkları çalışmada; iki lingual braket 

sisteminin oral konfora, konuşmaya, çiğnemeye ve oral hijyene etkisini subjektif olarak 

karşılaştırmışlardır. 32 kız, 10 erkek 42 hasta dahil edilmiştir. Dudak damak yarıklı, 

duyma ve konuşma defekti hikayesi olan, lehçesi olan, daha önce konuşma terapisi yada 

güzel konuşma dersi almış olan hastalar çalışma dışında tutulmuştur. Çalışmada; 18 

hasta prefabrik Ormco 7. jenerasyon lingual braketlerle (Ormco, Amersfoort, The 

Nertherlands) (PB grubu), geriye kalan 24 hasta ise Incognito braketlerle (T.O.P. 

Service Ormco) (CB grubu) tedavi edilmiştir. Oral konforu, konuşma yeteneğini, 

çiğneme fonsiyonu, oral hijyeni üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla standardize 

anket hastalara çeşitli zamanlarda uygulanmıştır. Hastalara sorular braketlemeden önce 

(T0), braketlemeden sonraki 24 saat içinde (T1) ve braketlemeden 3 ay sonra (T2) 

yöneltilmiştir. T1 döneminde her iki grupta da üst ark braketlenmişken, T2 döneminde 

PB grubundaki hastaların %50’sinin, CB grubundaki hastaların ise %100’nün alt 

arklarında braket bulunmaktadır. Hastalara, oral hijyeni değerlendirmek için, “Lingual 

braketler dental hijyen için engel midir?” sorusu yöneltilmiştir. T0 ve T1 dönemindeki 

cevaplar karşılaştırıldığında, her iki gruptada (PB ve CB gruplarında) oral hijyende 
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belirgin kısıtlama olduğu bulunmuştur. T1-T2 döneminde de her iki gruptada, oral 

hijyende kısıtlama olduğunu ifade eden kayıtlarda artış gözlenmiştir. T0 dönemindeki 

cevaplarla karşılaştırıldığında sadece PB grubunda oral hijdende belirgin bozulma 

olduğu kaydedilmiştir. Gruplar arasında oral hijyen açısından anlamlı fark 

kaydedilmemiştir. 

Miethke ve ark. (54) 2007 yılında yayınladıkları çalışmada; sabit lingual 

ortodontik tedavi gören hastalar ile Invisalign sistemle tedavi edilen hastaların 

periodontal sağlıklarını karşılaştırmışlardır. Çalışmaya, 16-46 yaşları arasında yaş 

ortalaması 39,6 yıl olan en az 6 ay önce lingual ortodontik tedavilerine başlanmış 

(Ormco 7. Jenerasyon lingual braket) 30 hasta dahil edilmiştir. Kontrol grubunu ise; 

araştırıcının daha önceki çalışmasında yer alan Invisalign teknikle tedavi edilen 30 hasta 

oluşturmaktadır. Tüm lingual hastalarının her iki çenesinde minimum 24 dişe 

braketleme işlemi uygulanmıştır. Çalışmaya fiziksel olarak sağlıklı, antibiyotik ve plak 

inhibe eden ajan kullanmamış bireyler dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan hastalarda; 

gingival inflamasyon, plak akümülasyon ve sulkus derinliklerinin derecesi 

incelenmiştir. Bunların değerlendirilmesinde; Löe & Silness’in modifiye edilmiş 

Gingival İndeksi (GI), Plak İndeksi (PI) ve Saxer & Mühlemann’ın Papiller Kanama 

İndeksi (PBI) kullanılmıştır. Ölçümler sağ üst çene ve sol alt çenede orta kesici dişin 

bukkal yüzeyinde, sol üst çene ve sağ alt çenede orta kesici dişin lingual yüzeyinde 

yapılmıştır. Sulkus derinliğini ölçmek için tüm 1. molar ve 1. premolar dişlerin mesial, 

distal, lingual ve bukkal yüzeylerinden ölçümler yapılmıştır. Ölçümler 3-4 hafta aralıklı 

seanslar sırasında yapılmıştır. Ölçümlerin yapılmasına ardarda 3 seans devam edilmiştir. 

Genelde sulkus derinliği (SPD) her iki grupta da çok benzer çıkmıştır. Ancak 3. seansta 

SPD, Invisalign grubunda belirgin olarak daha düşük çıkmıştır. Ilk seansta lingual 

ortodonti grubunda GI ve PI’i 2 kat daha yüksek bulunmuştur. PBI Invisalign grubunun 

yarısında yüksek bulunmuştur, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Invisalign grubunda ise PI ve SRD değerlerinde 1. ve 3. seans arasında belirgin iyileşme 

gözlenmiştir. GI değerlerinde ise, 2. ve 3. seanslar arasında düzelme gözlenmiştir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 
Bu çalışmanın amacı, labial ve lingual teknikle tedavi gören hastaların ağız 

hijyenlerini ve çürük aktivitelerini karşılaştırılmalı olarak değerlendirmektir. Çalışmada 

labial ve lingual ortodontik tedavi görecek hastalar kullanılmıştır. Hastaların ağız 

hijyenlerini değerlendirmek amacıyla plak ve kanama indekslerine, çürük aktivitelerini 

değerlendirmek amacıyla ise tükürük akış hızı, tükürük tamponlama kapasitesi, mutans 

streptokoklarının ve laktobasillerin düzeylerine bakılmıştır.  

3.1.1. Hastalar 
Çalışma grubumuza; İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti 

Anabilim Dalı kliniğinde tedavi görmek için başvuran, 15 kız 5 erkek toplam 20 birey 

dahil edilmiştir. Labial teknikle tedavi edilen 8 kız 2 erkek toplam 10 bireyin yaş 

ortalaması 17,3±3,6 dır. Lingual teknikle tedavi edilen 7 kız 3erkek 10 bireyin yaş 

ortalaması 22,3±3,2 dir (Tablo 3.1-1). 

Tablo 3.1-1: Bireylerin cinsiyet dağılımı ve yaş ortalaması 

 Labial Tedavi 
Grubu 

Lingual Tedavi 
Grubu Toplam 

Kız  8 7 15 
Erkek 2 3 5 
Yaş 17,3±3,6 22,3±3,2 19,2±4.5 

3.1.2. Braketler ve Ark Telleri 
Labial teknikle tedavi edilen hastalarda, Roth (0.018 inch) metal braket sistemi, 

lingual teknikle tedavi edilen hastalarda, STb (0.018 inch) braket sistemi kullanılmıştır. 

Labial tedavi tekniği uygulanan grupta 0.014 inch NiTi ark teli, lingual tedavi tekniği 

uygulanan grupta 0.013 copper NiTi ark teli kullanılmıştır. Her iki grupta ligatürleme 

işlemi için 0.0010 inch SS ligatür teli kullanılmıştır. 
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3.1.3.  Sond 
Dişeti oluğu kanama indeksine bakılırken Williams periodontal sondu 

kullanılmıştır. Plak indeksine  bakılırken dişhekimliği sondu kullanılmıştır (Şekil 3.1.3-

1). 

 

Şekil 3.1.3-1: Williams periodontal sondu 

3.1.4. Formlar 
Çalışmamızda 4 adet form kullanılmıştır. Bunlar; klinik muayene formu, DMF-

T indeks formu, plak indeks formu, dişeti oluğu kanama indeksi formudur. 

 

 

3.1.5. Mikrobiyolojik aygıtlar 

3.1.5.1. Steril kap 
Hastalardan, mikrobiyolojik tetkikler için alınan tükürük örnekleri steril kapaklı 

kaplarda toplanmıştır (Şekil 3.1.5-1).  

      

Şekil 3.1.5-1: Steril Kap 
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3.1.5.2. Cam tüpler 
Tükürük örneklerinin on katlı sulandırılması işlemi için içerisinde 4,5ml tuzlu su 

(% 0,85 NaCl’lü distile su) bulunan, cam tüpler kullanılmıştır (Şekil 3.1.5-2).  

 

Şekil 3.1.5-2: Cam tüp 

3.1.5.3. Vorteks mikser 
Tükürükte ve tükürüğün sulandırma işleminde homojen bir karışım elde etmek 

için Vorteks mikser (Elektro.mag M16) kullanılmıştır (Şekil 3.1.5-3).  

 

Şekil 3.1.5-3: Vorteks mikser (Elektro.mag M16) 
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3.1.5.4.  Steril pipetler 
Tükürük akış hızının hesaplanması, tükürük örneklerinin sulandırma ve ekim 

işlemlerinin yapılması sırasında gerekli tükürük miktarlarının ölçülebilmesi amacıyla 

steril pipetler kullanılmıştır (Şekik 3.1.5-4).  

 

Şekil 3.1.5-4: Steril pipet 

 

3.1.5.5. pH indikatörü 
Tükük tamponlama kapasitesinin tayini için pH indikatör kutusu içinde yer alan  

pH kağıtları kullanılmıştır (Universalindkator pH 0 – 14, Germany). pH kağıdının aldığı 

renk, pH indikatör kutusundaki renk skalasına göre değerlendirilip tamponlama 

kapasitesi belirlenmiştir (Şekil 3.1.5-5). 

 

Şekil 3.1.5-5: pH indikatörü 

 

3.1.5.6. Mitis-Salivarius Bacitracin Agar 
Tükürükteki S. mutans sayısını belirlemek için içerisinde Mitis Salivarius 

Bacitracin Agar besiyeri bulunan petri kutuları kullanılmıştır. 1 litre distile suya 90g 

Mitis Salivarius Agar, 150g sakkaroz eklenerek, 1210 C’de 15 dakika otoklavda steril 

edildikten sonra 500 C’ye kadar soğutulup içine 1ml basitracin solüsyonu, 1ml’de 

Chapman Tellurit konularak hazırlanan besiyeri, 5cc petri kutularına dökülüp 
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dondurulduktan sonra etüvde 10 dakika kurutulup ekime hazır hale getirilmiştir (Şekil 

3.1.5-6). 

 

Şekil 3.1.5-6: Mitis Salivarius Bacitracin Agar  

3.1.5.7.  Rogosa Agar 
Tükürükteki laktobasil sayısını belirlemek için içerisinde Rogasa Agar besiyeri 

bulunan petri kutuları kullanılmıştır. 1 litre distile suya 74.5g Rogosa Agar eklenerek, 

1210 C’de 30 dakika otoklavda steril edildikten sonra içine 1,32 ml asetikasit ilave 

edilerek 5 dakika kaynatılıp hazırlanan Rogosa Agar besiyeri, 5cc petri kutularına 

dökülerek dondurulduktan sonra etüvde 10 dakika kurutulup ekime hazır hale 

getirilmiştir (Şekil 3.1.5-7). 

 

Şekil 3.1.5-7: Rogosa Agar 
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3.1.5.8.  Cam kavanoz 
Sulandırılan tükürüklerin ekildiği petri kutuları, CO2’li ortam sağlayan mum 

söndürme kavanozlarında etüve taşınmıştır (Şekil 3.1.5-8). 

 

 

Şekil 3.1.5-8: Cam kavanoz 

 

3.1.5.9. Etüv 
Ekilen petri kutularının enkübasyon işlemi, cam kavanoz içinde 370C’de 48 saat 

etüvde (Memmert model 600 Gmlott+CoKG, W8540, Schwabach) bekletilerek 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.1.5-9).  

 

Şekil 3.1.5-9: Etüv (Memmert model 600 Gmlott+CoKG, W8540, Schwabach) 
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3.2. Yöntem: 
Araştırma kapsamına alınan bireyler seçilirken; sistemik bir hastalığa sahip 

olmama, ağız ortamındaki mikroorganizmalar üzerinde oluşturabileceği etki nedeniyle 

son bir ay içinde antibiyotik ve antimikrobiyal gargara kullanmamış olma, periodontal 

olarak sağlıklı olma, dekalsifikasyon ve çürük kavitesi bulunmayan sürekli dentisyonda 

olma kriterlerine uymalarına dikkat edilmiştir.  

Tüm bireylerin tedavileri çekimsiz olarak planlanmıştır. Labial teknikle tedavi 

edilen 1.gruptaki hastalara alt ve üst 0.018 inch slot Roth metal braket sistemi, lingual 

teknikle tedavi edilen 2.gruptaki hastalara 0.018 inch STb braket sistemi uygulanmıştır. 

Hastalara, ilk seansta alt-üst 2. büyük azı dişleride dahil olmak üzere tüp ve braket 

uygulanmıştır. Labial ortodontik tedavi grubundaki hastaların dişleri üzerine direk 

yapıştırma yöntemi ile braketler yapıştırılmıştır. Lingual ortodontik tedavi grubundaki 

hastalara, laboratuvarda alçı modeli üzerine yerleştirilen braketler daha sonra trayler 

aracılığıyla hasta ağızına taşınarak indirekt yöntemle dişler üzerine yapıştırılmıştır. Her 

iki grupta da braketlerin yapıştırılma işlemi için 3M Unitek firmasına ait ışıkla sertleşen 

yapıştırıcı kullanılmıştır (TransbondTM XT Light Cure Orthodontic Adhesive in 

Syringes). Labial ve lingual ortodonti grubunda 0.010 inch kalınlığında paslanmaz çelik 

ligatür telleri kullanılmıştır. 

Her iki tedavi grubundaki bireylerin tüm dişlerinden tedavi öncesi (T0) ve labial 

/ lingual sabit ortodontik aygıtların periodontal dokular ve ağız mikroflorasına etkilerini 

incelemek amacıyla braketleme yapıldıktan sonraki 4. (T1) ve 8. (T2) haftalarda klinik 

ölçümler yapılmış ve mikrobiyolojik örnekler alınmıştır. Çalışmada kullanılan klinik 

ölçümler aynı araştırmacı tarafından yapılmıştır. Stimüle tükürük örneklerinin 

toplanması ve gerekli işlemlerden geçirilmesi İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği 

Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı’nda gerçekleştirilmiştir. 

3.2.1. Ağız Hijyeni eğitimi 
Braketlerin yapıştırılmasından sonra aynı seansda mikrobiyal dental plağın etkin 

şekilde uzaklaştırabilmeleri için hastalara ağız hijyeni eğitimi verilmiştir ve her seans 

ağız hijyen eğitimi tekrarlanmıştır. Ağız hijyeni eğitimi; diş fırçalama ve ara yüz fırçası 

kullanımı olmak üzere 2 bölümden oluşmuştur. Ağız hijyeni eğitimi verilirken resimli 

eğitim broşürü ve demonstrasyon modelleri kullanılmıştır. 
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Diş Fırçalama Tekniği: 

1. Diş fırçası dişeti ile 45 derecelik açı yapacak biçimde tutulur ve diş eti hizasından 

başlanarak ağız boşluğuna doğru fırçalamaya başlanır. Dış yüzeylerden başlayan 

fırçalama işlemi, yumuşak ve daireler çizecek biçimde, ön dişlerden arka dişlere doğru 

yapılmalıdır.  

2. Daha sonra dişlerin iç yüzeyleri aynı şekilde fırçalanır. Bu işlemde fırça eğik 

tutularak, diş etinden ağız boşluğuna doğru hareket ettirilir.  

3. Daha sonra dişlerin çiğneme yüzeyleri fırça düz olarak ileri geri hareket ettirilerek 

fırçalanır (Şekil 3.2.1-1).  

 

 

Şekil 3.2.1-1: Diş Fırçalama tekniği 
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Şekil 3.2.1-2:.Ara yüz fırçası kullanma tekniği 

 

Arayüz fırçasının kullanımı: 

Braketli ağızlarda genellikle diş fırçası yetersiz kalmakta ve arayüz fırçası ile 

braket ve ark tellerinin arasının temizlenmesi gerekmektedir.  

 Hastalardan günde 3 kez anlatıldığı şekilde dişlerini fırçalamalarını takiben ara 

yüz fırçası kullanmaları istenmiştir.  

 Flouridli bir diş macunu seçilerek çalışma boyunca tüm bireylere aynı diş 

macunu kullandırılmıştır (Şekil 3.2.1-2). 

3.2.2. Çalışmada Kullanılan Formlar 
Çalışmada kullanılan indeks ve ölçümler aynı ortodontist tarafından belli bir sıra 

ile yapılmıştır ve bu işlem için hazırlanan formlardan yararlanılmıştır. 

. 

3.2.2.1. Klinik Muayene Formu 
Dünya sağlık örgütünün (WHO) 1989 yılında yayınladığı standart bir form ve 

kodlama kullanılarak, dişler ile ilgili elde edilen veriler kaydedilmiştir. Bu formda üst, 

alt, sağ ve sol diş dizilerine ait 4 bölüm mevcuttur. Dişler FDI kodlaması ile 

numaralandırılmıştır (Tablo 3.2-1). 
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Tablo 3.2-1: Klinik muayene Formu (WHO=Dünya Sağlık Örgütü, 1989)  

 
Daimi diş kodu Mevcut durum değerlendirmesi Süt dişi kodu 

0 Sağlam A 
1 Çürük B 
2 Dolgulu ve çürüklü C 
3 Dolgulu çürüksüz D 
4 Çürük nedeniyle çekilmiş E 
5 Başka nedenlerle çekilmiş - 
6 Sealent ya da vernik uygulanmış F 
7 Kron ya da köprü ayağı G 
8 Sürmemiş ya da eksik - 

9 (Ortodontik bant ya da ciddi hipoplazi gibi nedenlerle) 
incelenemeyen dişler - 

T Travma sonucu doku kaybına uğramış dişler - 
 

Kodlar: 

0 (sıfır) ya da A: Tedavi edilmiş ya da edilmemiş hiç bir şekilde çürük belirtisi 

göstermeyen dişler sağlam olarak kodlanır. Kavitasyon belirtisi göstermeyen dişler 

çürük lezyonunun henüz başlangıç seviyelerindeki belirtileri gösterse bile sağlam olarak 

işaretlenirler .  
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1 (bir) ya da B: Sondun ucuyla bakıldığında, dişin herhangi bir duvarında orjinal 

mineden daha yumuşak hissedilen her türlü lezyon çürük olarak işaretlenir. Her türlü 

geçici dolgu tedavi tamamlanmadığı için çürük olarak işaretlenir. 

 

2 (iki) ya da C: Primer ve sekonder çürük ayrımı yapmadan, dişin herhangi bir 

bölgesinde sondun yakaladığı her türlü lezyonda kullanılan skorlamadır. 

 

3 (üç) ya da D: Dolgu ile restore edilmiş dişlerde, sekonder olarak oluşan çürük yoksa 

bu kategoride değerlendirilir. Çürük nedeniyle kron ya da köprü ayağı şeklinde restore 

edilen dişler de bu kategoride işaretlenir. Eğer estetik, travma ya da köprü ayağı olması 

için çürük dışında kaplanmış diş varsa bunlar 7 ya da G olarak skorlanmalıdır.  

 

4 (dört) ya da E: Bu skorlama 45 yaşına kadar olan bireylerin çürük nedeniyle çekilen 

süt ya da daimi dişleri için kullanılır. Normal zamanında düşen süt dişleri bu 

sınıflamaya dahil değildir. Burada söz edilen vaktinde düşmemiş ya da herhangi bir 

nedenle ağızda kalmış olan süt dişleridir. 45 yaş üzerindeki bireylerde skorlama 5 olarak 

yapılır. Çünkü yaş ilerledikçe diş kayıpları çürükten çok periodontal nedenlerle 

olmaktadır. 

 

5 (Beş): Başka sebeplerle çekilen dişler bu grupta değerlendirilir. 45 yaş üzeri olan diş 

kayıpları da 5 olarak skorlanır. 45 yaşında küçük ancak doku anomalisi ya da başka bir 

patolojik nedenle ağzındaki tüm dişleri çürük olan ve total çekim gerektiren vakalarda 

asıl neden farklı olduğundan 4 olarak işaretlenir. 

 

6 (altı) ya da F:  Oklüzal yüzüne fissür örtücü ya da vernik uygulanan dişler, koruma 

amaçlı profilaktik odontomi denilen frez ile düzeltilmiş oklüzal yüz içeren dişler, kavite 

açılmadan fissürlere restoratif materyal uygulanan dişler 6 olarak skorlanır. Fissür 

örtücü uygulansa da çürük tespit edilen dişler 1 olarak skorlanır. 

 

7 (yedi) ya da G: Köprü ayağı olarak kullanılan çürüksüz ve dolgusuz dişler, travma 

gibi çürük dışı nedenlerle doku kaybetmiş ya da estetik nedenlerle kaplanmış dişler bu 
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gruba girer. Köprü gövdeleri durumuna göre 4 ya da 5 kategorisinde 

değerlendirilmelidir. 

 

8 (sekiz): Gömülü kalmış ya da hiç oluşmamış daimi  dişler bu kategoride 

değerlendirilir. Dişsiz alandaki  alveoler yapı incelenip (çoğu zaman bunlar simetrik 

olup sürmemiş diş eğer 20 yaş dişi değilse ark şeklinden kolayca anlaşılabilir) çekim 

ihtimalleri elimine edildikten sonra skorlama yapılır. 

 

9 (dokuz): Ortodontik bant ya da ciddi hipoplazi gibi nedenlerle incelenemeyen daimi 

dişler bu grupta değerlendirilirler. 

 

T (Travma): Dişte gelişimsel defekt ya da çürük sebebiyle oluşmayan doku kayıpları T 

ile skorlanır. 

 

3.2.2.2.  DMF-T İndeks Formu  
Kişi başına düşen çürük ve sonuçlarını göstermek amacıyla DMF-T indeksi 

kullanılmıştır. Her birey için klinik muayeneleri sırasında dünya sağlık örgütünün 

(WHO) skorlaması kullanılarak tesbit edilen çürük, dolgu, kayıp dişler şemanın ilgili 

kutucuğuna işlenmiştir. WHO’nün skorlamasından DMF-T indeksi hesaplanmıştır. 

Hesaplama yapılırken 1’le 5 arasındaki skorlardan yararlanılmıştır. DMF-T indeksi 

aşağıdaki formülle hesaplanmıştır. 

D: Decay (çürük) 

M: Missing (kayıp) 

F: Filling (dolgu) 

T: Teeth (diş) 

Bu hesaplama da; 

D+M+F-T = DMF-T indeksi 

D:  1 ve 2 kodlarının verildiği toplam diş sayısı.  

M: 45 yaşa kadar 4 , bu yaştan sonra  5 kodunun verildiği toplam diş sayısı.  

F: 3 kodunun verildiği toplam diş sayısı. 
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3.2.2.3.  Modifiye Plak İndeks Formu (Pİ) (Silness ve Löe, 1964) 
Bu indeks kullanılarak, doğrudan marjinal dişeti kenarı ile temasta olan bakteri 

plağı ve plak kalınlığı değerlendirilir. Plak indeksi, özellikle bakteri plağının dişeti 

iltihabı üzerine olan etkisini incelemek için uygun bir yöntemdir. Dişlerin boyanmasına 

gerek kalmaz. Çalışmamızda, plak varlığı dişlerin 6 yüzeyinde ( mesio-bukkal, mid-

bukkal, disto-bukkal, mesio-lingual, mid-lingual, disto-lingual) değerlendirilecek 

şekilde modifiye edilerek plak indeksi incelenmiştir. 

Tüm dişler pamuk tamponlarla izole edilip hava spreyi ile 20 saniye kadar 

kurutulmuştur. Her diş; mesio-bukkal, mid-bukkal, disto-bukkal, mesio-lingual, mid-

lingual, disto-lingual olmak üzere 6 yüzeye ayrılmıştır. Normal dişhekimliği sondu 

marjinal bölgede dikkatle dolaştırılarak, her bölgedeki plak varlığı tespit edilmiştir. Plak 

tespit edilen bölgeler pozitif (+), plak bulunmayan bölgeler ise negatif (-) olarak 

değerlendirilip şemanın ilgili kutucuğuna işaretlenmiştir. Pozitif değerlendirilen plak 

ölçüm yerleri toplamı x100 / mevcut ölçüm yerleri toplamı formülü kullanılarak plak 

indeksi yüzde olarak hesaplanmıştır (Tablo 3.2.2.3-1). 

Tablo 3.2-2: Modifiye Plak İndeksi hesaplama formu (Silness ve Löe, 1964) 

Modifiye Plak İndeksi (Silness ve Löe,1964) 

 

  Tarih Pİ 

MPİ = 
Pozitif Değerlendirilen Plak Ölçüm Yerleri Toplamı x 

100 1.   

 Mevcut Ölçüm Yerleri Toplamı 2.   

   3.   
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3.2.2.4. Modifiye Dişeti Oluğu Kanama İndeks Formu (Kİ) (Mühlemann ve Son, 
1971) 

Ağız hijyeni için gerekli işlemlerin günlük uygulanması durumunda, bakteri 

plağının azalmasına bağlı olarak dişeti iltihabında da azalma olmaktadır. Dişeti 

iltihabındaki azalmaya bağlı olarak dişeti oluğu kanaması olmamaktadır. Sadece kontrol 

seansları sırasında hastaların ağız hijyenine özen gösterip diğer zamanlar ağız hijyeninin 

ihmali durumunda bakteri plağı indeksinde iyi sonuçlar alınırken, dişetinde kanama 

görülmektedir. Dişeti kanaması dişeti iltihabının en önemli belirtisidir. Bu nedenle 

çalışmamızda dişeti oluğu kanama indeksi kullanılmıştır. Böylece ağız hijyenini 

sağlayacak işlemlerin hastalar tarafından sürekli olarak uygulanıp uygulanmadığı 

değerlendirilmiştir. 

Plak indeksine bakılmasını takiben pamuk tamponla izole edilmiş her bir dişin 

plak indeksinde de kullanılan 6 yüzeyinde Williams periodontal sondu sulkusun içinde 

dikkatle dolaştırılarak kanamanın olması durumunda (+), kanama olmaması durumunda  

(-) şeklinde değerlendirilip her bölgedeki dişeti kanama oluğu varlığı tesbit edilip durum 

şemanın ilgili kutucuğuna işaretlenmiştir. Pozitif değerlendirilen kanama indeksi ölçüm 

yerleri toplamı x100 / mevcut ölçüm yerleri toplamı formülü kullanılarak dişeti oluğu 

kanama indeksi yüzde olarak hesaplanmıştır (Tablo 3.2.2.4-1). 

Tablo 3.2-3: Modifiye Dişeti Oluğu Kanama indeksi hesaplama formu (Mühlemann ve 
Son, 1971) 

Modifiye Dişeti oluğu  kanama indeksi (Mühlemann ve Son, 1971) 

 

  Tarih Pİ 

Modifiye dişeti oluğu 
kanama indeksi= 

Pozitif Değerlendirilen Dişeti Oluğu Kanama Ölçüm 
Yerleri Toplamı x 100 1.   

 Mevcut Ölçüm Yerleri Toplamı 2.   

   3.   
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Hastanın modifiye plak ve dişeti oluğu kanama indeksi formları doldurulduktan 

sonra hasta, çürük aktivite testi yapılması amacıyla İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği 

Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalına götürülmüştür. 

3.2.3.  Çürük Aktivite Testi 
En az bir saat öncesinden herhangi bir şey yememiş (su içebilir) ve sigara 

içmememiş olarak Mikrobiyoloji Bilim Dalı’na gelen hastanın sakin ve rahat oturması 

sağlanmıştır. Tükürüğün miktarını değiştirecek bir etki yapmamak için yalnız 

bırakılmıştır. Uyarımlı tükürük örneği almak amacıyla hastaya şekersiz sakız 

çiğnetilmiştir. Hastaya steril tükürük kabı verilmiştir ve şekersiz çiklet yumuşayıncaya 

dek ağızda tutması ve birkaç saniye çiğnemesi, bu sırada oluşan tükürüğü yutması 

söylenmiştir. Hastadan çikleti ağızının her iki tarafını da kullanarak çiğnemesi ve oluşan 

tükürüğü steril tükürük kabına sık aralarla kapağını açıp kapatarak tükürmesi 

söylenmiştir. Bu işlem 5 dakika sürdürülmüştür. Alınan tükürük  örneği ile hastanın 

tükürük akış hızı, tükürük tamponlama kapasitesi ölçülerek, mutans streptokok, 

laktobasil sayımı yapılmıştır.  

3.2.3.1.  Tükürük akış hızının saptanması 
Streril kaba toplanan tükürük miktarı pipet yardımıyla ölçülmüştür ve aşağıdaki 

formül kullanılarak tükürük akış hızı ml/dak. olarak hesaplanmıştır. 

Tükürük akış hızı = Tükürük miktarı / Tükürük toplama süresi (5 dakika) 

3.2.3.2. Tükürük tamponlama kapasitesinin saptanması 
Toplanan tükürükten steril pipetle 1 ml tükürük çekilerek içinde 3ml 0.005 N 

HCl bulunmakta olan tükürük tamponlama kapasitesi (TK) test tüpüne eklenmiştir. Tüp 

iyice çalkalanmış ve C02’ in çıkması için kapağı açık bırakılmıştır. 10 dakika 

bekledikten sonra pH kağıdı, tüpün içindeki sıvıya sokulup çıkarılmış, pH kağıdı 

üzerinde oluşan renk, pH indikatör kağıtlarını içinde yeraldığı pakette 

(Universalindkator pH 0 – 14, Germany) bulunan pH skalasına göre değerlendirilmiştir 

(Şekil 3.2.3-1). 
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Şekil 3.2.3-1: pH kağıdı ve pH skalası 

3.2.3.3.  Mutans streptokoklarının sayımı  
Steril kap içerisinde toplanan tükürükten steril koşullarda pipet ile 0.5 ml 

alınarak, içinde 4.5ml tuzlu su bulunan cam tüp içine aktarılıp Vorteks mikserinde 10 sn 

süreyle karıştırılmıştır (1.sulandırma=10-1). 1. sulandırmadan 0.5 ml alınıp içinde 4.5 ml 

tuzlu su bulunan başka bir cam tüp içine konularak Vorteks mikserinde 10 sn 

karıştırılmış ve 2. sulandırma (=10-2) elde edilmiştir. Aynı şekilde 2. sulandırmadan 

alınan 0.5 ml karışım 4.5 ml tuzlu su bulunan diğer bir cam tüp içine konulup vorteks 

mikserinde 10 saniye süreyle karıştırılarak 3. sulandırma (=10-3) elde edilmiştir. Elde 

edilen 3. sulandırmadan 0.1ml alınarak mutans streptokoklarının üreyebildiği Mitis 

Salivarius Bacitracin Agar besiyeri içeren petri kutusuna ekilerek 370C de, % 5’lik 

CO2’li mum söndürme kavanozunda 48 saat süreyle etüvde bekletilmiştir. İnkübasyon 

sonrası tipik mutans streptokok kolonileri çıplak göz ile sayılarak miktarı tükürüğün 

mililitresindeki koloni sayısı (CFU = colony forming unit: koloni oluşturma ünitesi) 

olarak hesaplanmıştır (Tablo 3.2-4). 

Tablo 3.2-4: Tükürükteki MS düzeyleri 

Yüksek düzey ≥106 cfu/ml 
Orta düzey >105-<106 cfu/ml 

Düşük düzey ≤105 cfu/ml 
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3.2.3.4. Laktobasil sayımı 
Hazırlanan 2. sulandırmadan 0.1ml alınarak laktobasilerin üremesi için 

hazırlanmış olan Rogosa SL agar besiyeri bulunan petri kutusuna ekilerek 370C de 48 

saat mum söndürme kavanozunda etüvde bekletilmiştir. İnkübasyon sonrası tipik 

laktobasil kolonileri çıplak göz ile sayılarak miktarı tükürüğün mililitresindeki koloni 

sayısı (CFU) olarak hesaplanmıştır (Tablo 3.2-5). 

Tablo 3.2-5: Tükürükteki laktobasil düzeyleri 

 

 

 

3.3.  İstatistiksel Değerlendirme 
Çalışmamızda elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 15.0 programı 

kullanılmıştır. Çalışmamızın verileri değerlendirilirken niceliksel verilerin 

karşılaştırılmasında; gruplar arası karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi, 

parametrelerin grup içi karşılaştırmalarında ise Wilcoxon işaret, niteliksel verilerin 

gruplar arası karşılaştırılmasında; Ki-Kare testi ve Fisher’s Exact Ki-Kare testi; grup içi 

karşılaştırmalarında ise Mc Nemar testi kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven 

aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 

Yüksek düzey ≥105 cfu/ml 
Orta düzey >104-<105cfu/ml 

Düşük düzey ≤104 cfu/ml 
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4. BULGULAR 

4.1.  Oral Hijyen Değerlendirilmesi 

4.1.1. Tedavi Gruplarında Braketleme Öncesi (T0) Oral Hijyen Değerlerine Ait 
Bulguların Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi 

Çalışmamızda, DMF-T indeksi ortalama değeri lingual teknikle tedavi edilen 

hasta grubunda 2.00 ± 2.16, labial teknikle tedavi edilen hasta grubunda 1.90 ± 2.18 

olarak bulunmuştur. Her iki gruba ait DMF-T indeksi değerleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 4.1-1). 

İki tedavi grubundan, lingual teknikle tedavi edilen gruba ait braketleme öncesi 

ortalama modifiye plak indeksi değeri 0.47±0.18, labial teknikle tedavi edilen gruba ait 

ortalama plak indeksi değeri 0.42±0.17 olarak bulunmuştur. İki grup arasında, modifiye 

plak indeksi değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(p>0.05) (Tablo.4.1-1). 

Lingual teknikle tedavi edilen gruba ait braketleme öncesi ortalama modifiye 

dişeti oluğu kanama indeksi değeri 0.18±0.13, labial teknikle tedavi edilen gruba ait 

ortalama modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değeri 0.31±0.21 olarak bulunmuştur. 

Tedavi tekniklerine göre dişeti oluğu kanama indeksi değerleri karşılaştırmalı olarak 

değerlendirildiğinde iki tedavi grubuna ait braketleme öncesi modifiye dişeti oluğu 

kanama indeksi değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(p>0.05) (Tablo 4.1-1). 

Tablo 4.1-1: Tedavi tekniklerine göre braketleme (T0) öncesi oral hijyen değerlerine ait 
bulguların karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi 

Oral Hijyen  Lingual Tedavi Grubu Labial Tedavi  
Grubu P+ 

DMF-T indeksi 

OrtSD  

(Medyan) 

2.00±2.16 
(1.5) 

1.90±2.18 
(1.5) NS 

Modifiye Plak İndeksi 

OrtSD 

(Medyan) 

0.47±0.18 
(0.48) 

0.42±0.17 
(0.44) NS 

Modifiye Kanama İndeksi 

OrtSD 

(Medyan) 

0.18±0.13 
(0.17) 

0.31±0.21 
(0.32) NS 

+Mann Whitney U Testi            * p<0.05             ** p<0.01        NS p>0.05 
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4.1.2. Tedavi Gruplarında Modifiye Plak İndeksi Değerlerine Ait Bulgular 

4.1.2.1. Lingual Teknikle Tedavi Edilen Hastalarda Modifiye Plak İndeksi 
Değerlerine Ait Bulgular 

Lingual teknikle tedavi edilen hastaların ortalama modifiye plak indeksi değeri 

braketleme öncesi (T0) 0.470.18, braketlemeden 4 hafta sonra (T1) 0.560.15 ve 8 

hafta sonra (T2) 0.590.16 olarak bulunmuştur. Bu değerleri karşılaştırdığımızda lingual 

tedavi uygulanan olgularda; T0 dönemine göre T1 döneminde modifiye plak indeksi 

değerinde artış gözlenmektedir ve görülen bu artış istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p:0.032; p<0.05). 

T1 dönemine göre T2 döneminde modifiye plak indeksi değerinde artış 

görülmüştür ancak bu değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p:0.109; 

p>0.05). 

T0 dönemine göre T2 döneminde modifiye plak indeksi değerinde artış 

gözlenmektedir, görülen artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p:0.032; p<0.05) 

(Tablo 4.1-2, Şekil 4.1.2-1). 

 

4.1.2.2. Labial Teknikle Tedavi Edilen Hastalarda Modifiye Plak İndeksi 
Değerlerine Ait Bulgular 

Çalışmamızda labial teknikle tedavi edilen hastaların modifiye plak indeksi 

ortalama değeri braketleme öncesi (T0) 0.420.17, braketlemeden 4 hafta sonra (T1) 

0.520.25 ve 8 hafta sonra (T2) 0.430.20 olarak bulunmuştur. 

Bu bulgulara göre, labial teknikle tedavi edilen hastalarda; T0 dönemine göre T1 

döneminde modifiye plak indeksi değerinde bir artış gözlenmiştir ancak bu değişim 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p:0.508; p>0.05). 

T1 dönemine göre T2 döneminde modifiye plak indeksi değerinde bir düşüş 

gözlenmiştir ancak bu değişim istatistiksel olarak anlamlı olarak bulunmamıştır 

(p:0.173; p>0.05). 

T0 dönemine göre T2 döneminde modifiye plak indeksi değerinde bir artış 

gözlenmiştir ancak bu değişim istatistiksel olarak anlamlı olarak bulunmamıştır 

(p:0.959; p>0.05) (Tablo 4.1-2, Şekil 4.1.2-1). 
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4.1.2.3. Tedavi Tekniklerine Göre Modifiye Plak İndeksi  Değerlerine Ait 
Bulguların Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi 

Tedavi tekniklerine göre modifiye plak indeksi değerleri karşılaştırmalı olarak 

değerlendirildiğinde iki tedavi grubuna ait braketleme öncesi modifiye plak indeksi 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05).  

Aynı şekilde iki tedavi grubuna ait T1 ve T2 dönemlerine ilişkin modifiye plak 

indeksi değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0.05). 

(Tablo 4.1-2) 
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Tablo 4.1-2: Tedavi tekniklerine göre modifiye plak indeksi değerlerine ait bulguların 
değerlendirilmesi 

Modifiye Plak İndeksi Değeri 
T0 – T1 T1 –T2 T0 – T2 

Tedavi Grubu 

T0 
OrtSD 

(Medyan) 

T1 
OrtSD 

(Medyan) 

T2 
OrtSD 

(Medyan) p++ p++ p++ 

Lingual 
Tedavi Grubu 

0.470.18 
(0.48) 

0.560.15 
(0.59) 

0.590.16 
(0.58) * NS * 

Labial Tedavi  
Grubu 

0.420.17 
(0.44) 

0.520.25 
(0.52) 

0.430.20 
(0.48) NS NS NS 

   P+ NS NS NS 
   

+Mann Whitney U Test   ++ Wilcoxon İşaret testi 

* p<0.05             ** p<0.01        NS p>0.05 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.2-1: Modifiye Plak İndeksine Ait Değerlerin Dağılımı 

Modifiye Plak İndeksi 
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4.1.3. Tedavi Gruplarında Modifiye Dişeti Oluğu Kanama İndeksi Değerlerine Ait 
Bulgular 

4.1.3.1. Lingual Teknikle Tedavi Edilen Hastalarda Modifiye Dişeti Oluğu 
Kanama İndeksine Ait Bulguların Değerlendirilmesi 

Lingual teknikle tedavi edilen hastaların modifiye dişeti oluğu kanama indeksi 

ortalama değerleri braketleme öncesi (T0) 0.180.13, braketlemeden 4. hafta sonra (T1) 

0.220.07 ve 8. hafta sonra (T2) 0.290.19 olarak bulunmuştur.  

T0 ve T1 dönemlerine ait modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değerleri 

karşılaştırıldığında T1 döneminde modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değerinde artış 

bulunmuştur ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p:0.153; p>0.05).  

T1 ve T2 dönemlerine ait modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değerleri 

karşılaştırıldığında modifiye kanama indeksi değerleri arasında gözlenen artış 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p:0.374; p>0.05). 

T0 ve T2 dönemlerine ait modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değerleri 

karşılaştırıldığında modifiye kanama indeksi değerleri arasında artış istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p:0.047; p<0.05) (Tablo 4.1-3, Şekil 4.1.3-1). 

4.1.3.2. Labial Teknikle Tedavi Edilen Hastalarda Modifiye Dişeti Oluğu Kanama 
İndeksi Değerine Ait Bulgular 

Çalışmamızda labial teknikle tedavi edilen hastaların modifiye dişeti oluğu 

kanama indeksi ortalama değerleri braketleme öncesi (T0) 0.310.21, braketlemeden 4 

hafta sonra (T1) 0.450.17 ve 8 hafta sonra (T2) 0.330.13 olarak bulunmuştur.  

T0 ve T1 dönemlerine ait modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değerleri 

karşılaştırıldığında T1 döneminde modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değerinde 

görülen artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p:0.044; p<0.05). 

T1 ve T2 dönemlerine ait modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değerleri 

karşılaştırıldığında T2 dönemindeki modifiye kanama indeksi değerinde düşüş 

görülmüştür ve bu düşüş istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı düzeydedir (p:0.005; 

p<0.01).  

T0 ve T2 dönemlerine ait modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değerleri 

karşılaştırıldığında modifiye kanama indeksi değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmamıştır (p:0.240; p>0.05) (Tablo 4.1-3, Şekil 4.1.3-1).  
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4.1.3.3. Tedavi Tekniklerine Göre Modifiye Dişeti Oluğu Kanama İndeksi 
Değerine Ait Bulguların Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi 

Tedavi tekniklerine göre modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değerleri 

karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde iki tedavi grubuna ait braketleme öncesi 

ortalama modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05).  

T1 döneminde, labial teknikle tedavi edilen olguların modifiye dişeti oluğu 

kanama indeksi değerleri, lingual teknikle tedavi edilen olguların modifiye dişeti oluğu 

kanama indeksi değerlerinden yüksek bulunmuştur ve bu fark istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<0.01). 

İki tedavi grubuna ait T2 dönemine ilişkin ortalama modifiye dişeti oluğu 

kanama indeksi değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p>0.05) (Tablo 4.1-3). 
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Tablo 4.1-3: Tedavi Tekniklerine Göre Modifiye Dişeti Oluğu Kanama İndeksine Ait 
Bulguların Değerlendirilmesi 

Modifiye Dişeti Oluğu Kanama 
İndeksi Değeri 

T0 – T1 T1 –T2 T0 – T2 
Tedavi 

Grupları 

T0 
OrtSD 

(Medyan) 

T1 
OrtSD 

(Medyan) 

T2 
OrtSD 

(Medyan)  p++  p++  p++ 

Lingual 
Tedavi Grubu 

0.180.13 
(0.17) 

0.220.07 
(0.21) 

0.290.19 
(0.26) NS NS * 

Labial Tedavi  
Grubu 

0.310.21 
(0.32) 

0.450.17 
(0.50) 

0.330.13 
(0.37) * ** NS 

   p+ NS ** NS 
   

+Mann Whitney U Test   ++ Wilcoxon İşaret testi 

* p<0.05             ** p<0.01        NS p>0.05 

 

 

 

 

Şekil 4.1.3-1: Modifiye Dişeti Oluğu Kanama İndeksine Ait Değerlerin Dağılımı 
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4.2. Mikrobiyolojik Değerlendirme 

4.2.1. Tedavi Gruplarında Braketleme Öncesi (T0) Mikrobiyolojik Değerlere Ait 
Bulguların Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi 

Lingual teknikle tedavi edilen gruba ait braketleme öncesi ortalama tükürük akış 

hızı değeri 1.11±0.47 ml/dak., labial teknikle tedavi edilen gruba ait ortalama tükürük 

akış hızı değeri 1.06±0.65 ml/dak. olarak bulunmuştur. Tedavi tekniklerine göre 

tükürük akış hızı değerleri karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde iki tedavi grubuna 

ait braketleme öncesi tükürük akış hızı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 4.2-1). 

Lingual teknikle tedavi edilen gruba ait braketleme öncesi ortalama tamponlama 

kapasitesi değeri (pH) 5.20±0.79, labial teknikle tedavi edilen gruba ait ortalama 

tamponlama kapasitesi değeri (pH) 5.35±0.41 olarak bulunmuştur. Tedavi tekniklerine 

göre tamponlama kapasitesi değerleri karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde iki 

tedavi grubuna ait braketleme öncesi tamponlama kapasitesi değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 4.2-1). 

Braketleme öncesi lingual teknikle tedavi edilen hastaların tükürüğündeki 

mutans streptokoklarının dağılımı incelendiğinde; 10 hastadan 5 (%50) tanesinin 

tükürüğünde orta düzeyde, 5 (%50) tanesinin tükürüğünde yüksek düzeyde mutans 

streptokokları bulunmuştur, labial teknikle tedavi edilen hastaların tükürüğündeki 

mutans streptokoklarının dağılımı incelendiğinde; 10 hastadan 7 (%70) tanesinin 

tükürüğünde orta düzeyde, 3 (%30) tanesinin tükürüğünde yüksek düzeyde mutans 

streptokokları bulunmuştur. Tedavi tekniklerine göre tükürükteki mutans 

streptokoklarının dağılımı karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde iki tedavi grubuna 

ait braketleme öncesi (T0) tükürükteki mutans sterptokoklarının dağılımı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 4.2-1). 

Braketleme öncesi lingual teknikle tedavi edilen hastaların tükürüğündeki 

laktobasil düzeyinin dağılımı incelendiğinde; 10 hastadan 4 (%40) tanesinin 

tükürüğünde düşük düzeyde, 3 (%30) tanesinin tükürüğünde orta düzeyde, 3 (%30) 

tanesinin tükürüğünde yüksek düzeyde laktobasil bulunmuştur, labial teknikle tedavi 

edilen hastaların tükürüğündeki laktobasil düzeyinin dağılımı incelendiğinde; 10 

hastadan 2 (%20) tanesinin tükürüğünde düşük düzeyde, 5 (%50) tanesinin tükürüğünde 

orta düzeyde ve 3 (%30) tanesinin tükürüğünde yüksek düzeyde laktobasil bulunmuştur. 

Tedavi tekniklerine göre tükürükteki laktobasillerin dağılımı karşılaştırmalı olarak 
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değerlendirildiğinde iki tedavi grubuna ait braketleme öncesi tükürükteki laktobasillerin 

dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 4.2 

-1). 

 

 

 

 

Tablo 4.2-1: Tedavi tekniklerine göre braketleme öncesi (T0) mikrobiyolojik değerlendirmeye 
ait bulguların karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi 

Mikrobiyolojik Değerlendirmeye Ait T0 dönemi 
ortalama değerleri 

 Lingual Tedavi 
Grubu Labial Tedavi  Grubu P+ 

Tükürük Akış Hızı (ml/dk) 
OrtSD 

(Medyan) 

1.11±0.47 
(1) 

1.06±0.65 
(0.9) NS 

Tamponlama Kapasitesi (pH) 
 OrtSD 

(Medyan) 

5.20±0.79 
(5) 

5.35±0.41 
(5.25) NS 

P++ 
Düşük düzey n (%) 0 (%0) 0 (%0) 

Orta düzey n (%) 5 (%50,0) 7 (%70,0) 

T
ük

ür
ük

  
M

ut
an

s S
tr

ep
to

ko
kl

ar
ı 

D
ağ

ılı
m

ı 

Yüksek düzey n (%) 5 (%50,0) 3 (%30,0) 

NS 

Düşük düzey n (%) 4 (%40,0) 2 (%20,0) 

Orta düzey n (%) 3 (%30,0) 5 (%50,0) 

T
ük

ür
ük

 
 L

ak
to

ba
sil

 D
ağ

ılı
m

ı 

Yüksek düzey n (%) 3 (%30,0) 3 (%30,0) 

NS 

+Mann Whitney U Testi             ++ Fisher’s Exact Test              

* p<0.05             ** p<0.01        NS p>0.05 
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4.2.2. Tedavi Gruplarında Tükürük akış Hızı Değerlerine Ait Bulgular 

4.2.2.1. Lingual Teknikle Tedavi Edilen Hastalarda Tükürük Akış Hızı (ml/dk) 
Değerlerine Ait Bulguların Değerlendirilmesi  

Lingual teknikle tedavi edilen hastaların tükürük akış hızı ortalama değerleri 

braketleme öncesi (T0) 1.110.47 ml/dak., braketlemeden 4 hafta sonra (T1) 1.250.38 

ml/dak. ve 8 hafta sonra (T2) 1.390.46 ml/dak. olarak bulunmuştur. 

T0 ve T1 dönemlerine ait tükürük akış hızı değerleri karşılaştırıldığında T1 

döneminde tükürük akış hızı değerindeki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p:0.123; p>0.05).  

T1 ve T2 dönemlerine ait tükürük akış hızı değerleri karşılaştırıldığında T1 

döneminde tükürük akış hızı değerindeki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p:0.205; p>0.05). 

Aynı şekilde lingual tedavi grubuna ait T0 ve T2 dönemleri arasındaki tükürük 

akış hızı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:0.116; 

p>0.05) (Tablo 4.2-2, Şekil 4.2.2-1).  

 

4.2.2.2. Labial Teknikle Tedavi Edilen Hastalarda Tükürük Akış Hızı (ml/dk) 
Değerlerine Ait Bulguların Değerlendirilmesi  

Labial teknikle tedavi edilen hastaların tükürük akış hızı ortalama değerleri 

braketleme öncesi (T0) 1.060.65 ml/dak., braketlemeden 4 hafta sonra (T1) 1.320.45 

ml/dak. ve 8 hafta sonra (T2) 1.501.22 ml/dak. olarak bulunmuştur. 

T0 ve T1 dönemlerine ait tükürük akış hızı değerleri karşılaştırıldığında T1 

döneminde tükürük akış hızı değerindeki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p:0.414; p>0.05).  

T1 ve T2 dönemlerine ait tükürük akış hızı değerleri karşılaştırıldığında T1 

döneminde tükürük akış hızı değerindeki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p:0.779; p>0.05). 

Aynı şekilde labial tedavi grubuna ait T0 ve T2 dönemleri arasındaki tükürük akış 

hızı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:0.173; 

p>0.05) (Tablo 4.2-2, Şekil 4.2.2-1).  
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4.2.2.3. Tedavi Tekniklerine Göre Tükürük Akış Hızına (ml/dk) Ait Bulguların 
Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi 

Tedavi tekniklerine göre tükürük akış hızı değerleri karşılaştırmalı olarak 

değerlendirildiğinde iki tedavi grubuna ait braketleme öncesi tükürük akış hızı değerleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). 

Aynı şekilde iki tedavi grubuna ait T1 ve T2 dönemlerine ilişkin tükürük akış hızı 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 

4.2-2). 
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Tablo 4.2-2:Tedavi Tekniklerine Göre Tükürük Akış Hızı (ml/dk) Değerlerine Ait Bulguların 
Değerlendirilmesi 

Tükürük Akış Hızı 
Değeri(ml/dk) 

T0 – T1 T1 –T2 T0 – T2 
Tedavi 
Grubu 

T0 
OrtSD 

(Medyan) 

T1 
OrtSD 

(Medyan) 

T2 
OrtSD 

(Medyan)  P++  p++  P++ 
Lingual 
Tedavi 
Grubu 

1.110.47 
(1) 

1.250.38 
(1.1) 

1.390.46 
(1.5) NS NS NS 

Labial 
Tedavi  
Grubu 

1.060.65 
(0.9) 

1.320.45 
(1.2) 

1.501.22 
(0.9) NS NS NS 

   p+ NS NS NS    
+Mann Whitney U Test   ++ Wilcoxon İşaret testi  

* p<0.05             ** p<0.01        NS p>0.05 

 

 

 

Şekil 4.2.2-1: Tükürük Akış Hızına Ait Değerlerin Dağılımı 

Tükürük Akış Hızı (ml/dk) 

0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

1 
1,2 
1,4 
1,6 

T0 T1 T2 

Lingual Tedavi Grubu Labial Tedavi Grubu 
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4.2.3.  Tedavi Gruplarında Tamponlama Kapasitesine Değerlerine Ait Bulgular 

4.2.3.1. Lingual Teknikle Tedavi Edilen Hastalarda Tamponlama Kapasitesi (pH) 
Değerlerine Ait Bulgular 

Lingual teknikle tedavi edilen hastaların tamponlama kapasitesi ortalama 

değerleri braketleme öncesi (T0) (pH) 5.200.79, braketlemeden 4 hafta sonra (T1) 

5.300.85 ml/dak. ve 8 hafta sonra (T2) (pH) 5.000.88 ml/dak. olarak bulunmuştur. 

T0 -T1 dönemindeki tamponlama kapasitesi değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:0.672; p>0.05). 

T1 - T2 dönemindeki tamponlama kapasitesi değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:0.196; p>0.05).  

T0 - T2 dönemindeki tamponlama kapasitesi değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:0.572; p>0.05) (Tablo 4.2-3, Şekil 4.2.3-1). 

 

4.2.3.2. Labial Teknikle Tedavi Edilen Hastalarda Tamponlama Kapasitesi (pH) 
değerlerine Ait Bulgular 

Labial teknikle tedavi edilen hastaların tamponlama kapasitesi ortalama 

değerleri braketleme öncesi (T0) (pH) 5.350.41, braketlemeden 4 hafta sonra (T1) (pH) 

5.750.79 ve 8 hafta sonra (T2) (pH) 5.500.41 olarak bulunmuştur. 

T0 -T1 dönemindeki tamponlama kapasitesi değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:0.146; p>0.05). 

T1 - T2 dönemindeki tamponlama kapasitesi değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:0.288; p>0.05). 

T0 - T2 dönemindeki tamponlama kapasitesi değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:0.470; p>0.05) (Tablo 4.2-3, Şekil 4.2.3-1).  

4.2.3.3. Tedavi Tekniklerine Göre Tamponlama Kapasitesi (pH) Değerlerine Ait 
Bulguların Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi 

Tedavi tekniklerine göre tamponlama kapasitesi değerleri karşılaştırmalı olarak 

değerlendirildiğinde iki tedavi grubuna ait braketleme öncesi tamponlama kapasitesi 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). 

Aynı şekilde iki tedavi grubuna ait T1 ve T2 dönemlerine ilişkin tamponlama 

kapasitesi değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0.05) 

(Tablo 4.2-3). 
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Tablo 4.2-3: Tedavi Tekniklerine Göre Tamponlama Kapasitesine (pH) Ait Bulguların 
Değerlendirilmesi 

Tamponlama Kapasitesi değeri 
(pH) 

T0 – T1 T1 –T2 T0 – T2 

Tedavi Grubu 

T0 
OrtSD 

(Medyan) 

T1 
OrtSD 

(Medyan) 

T2 
OrtSD 

(Medyan)  p++  p++  p++ 

Lingual Tedavi 
Grubu 

5.200.79 
(5) 

5.300.85 
(5.5) 

5.000.88 
(5) NS NS NS 

Labial Tedavi  
Grubu 

5.350.41 
(5.25) 

5.750.79 
(5.75) 

5.500.41 
(5.5) NS NS NS 

   p+ NS NS NS 
   

+Mann Whitney U Test   ++ Wilcoxon İşaret testi        

* p<0.05             ** p<0.01                          NS: non significant 

 

 

 

 

Şekil 4.2.3-1: Tamponlama Kapasitesine Ait Değerlerin Dağılımı 
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4.2.4. Tedavi Gruplarında Tükürükteki Mutans Streptokoklarının Düzeyine Göre 
Dağılımına Ait Bulgular 

4.2.4.1. Lingual Teknikle Tedavi Edilen Hastaların Tükürüğündeki Mutans 
Streptokoklarının Düzeyine Göre Dağılımı  

Çalışmamızda, lingual teknikle tedavi edilen hastaların tükürüğündeki mutans 

streptokok düzeylerine göre dağılımı şu şekildedir: 

Mutans streptokokları; T0 döneminde 10 hastadan 5 (%50) tanesinin 

tükürüğünde orta düzeyde, 5 (%50) tanesinin tükürüğünde yüksek düzeyde, T1 

döneminde 10 hastadan 8 (%80) tanesinin tükürüğünde yüksek düzeyde, 2 (%20) 

tanesinin tükürüğünde orta düzeyde, T2 döneminde 10 hastadan  8 (%80) tanesinin 

tükürüğünde yüksek düzeyde ve 2 (%20) tanesinin tükürüğünde orta düzeyde 

bulunmuştur.  

Bu bulgulara göre T0 döneminde %50 hastanın tükürüğündeki mutans 

streptokokları orta düzeyde, %50 hastanınki yüksek düzeyde olacak şekilde eşit dağılım 

gösterirken T1 ve T2 dönemlerinde hastaların %80’nin tükürüğünde yüksek düzeyde 

mutans streptokokları bulunmuştur. 

T0 -T1 döneminde tükürükdeki mutans streptokoklarının düzeyinin dağılımı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:0.250; p>0.05). 

T1 - T2 döneminde tükürükdeki mutans streptokoklarının düzeyinin dağılımı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:1.000; p>0.05).  

T0 - T2 döneminde tükürükdeki mutans streptokoklarının düzeyinin dağılımı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:0.250; p>0.05) (Tablo 4.2-

4, Şekil 4.2.4-1). 
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Tablo 4.2-4: Lingual Teknikle Tedavi Edilen Hastaların Tükürüğündeki Mutans 
Streptokoklarının Düzeyinin Dağılımına Ait Bulgular 

 

Lingual Teknik Grubu 
Tükürük Mutans 

Streptokokları 
Dağılımı T0 T1 T2 T0-T1 T1-T2 T0-T2 

 P+  
Düşük düzey 

n (%) 0(%0) 0(%0) 0(%0) 

Orta düzey 
n (%) 

5 
(%50,0) 

2 
(%20,0) 

2 
(%20,0) 

Yüksek düzey 
n (%) 

5 
(%50,0) 

8 
(%80,0) 

8 
(%80,0) 

NS NS NS 

                  + Mc Nemar Testi                 

* p<0.05             ** p<0.01        NS p>0.05 

 

 

Şekil 4.2.4-1: Lingual Teknik Grubunda T0, T1, T2 Dönemlerinde Tükürüki Mutans 
Streptokokları düzeyinin Dağılımı 
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4.2.4.2. Labial Teknikle Tedavi Edilen Hastaların Tükürüğündeki Mutans 
Streptokoklarının Düzeyine Göre Dağılımı  

Çalışmamızda, labial teknikle tedavi edilen hastaların tükürüğündeki mutans 

streptokoklarının risk gruplarına göre dağılımı şu şekildedir: 

T0 döneminde 10 hastanın 7(%70) tanesinin tükürüğünde orta düzeyde mutans 

streptokokları bulunmuşken, 3 (%30) tanesinin tükürüğünde yüksek düzeyde mutans 

streptokokları bulunmuştur. T1 döneminde 10 hastanın 8 (%80) tanesinin tükürüğünde 

yüksek düzeyde, 2 (%20) tanesinin tükürüğünde orta düzeyde, T2 döneminde10 hastanın 

9 (%90) tanesinin tükürüğünde yüksek düzeyde, 1 (%10) tanesinin tükürüğünde orta 

düzeyde mutans streptokokları bulunmuştur.  

Bu bulgulara göre T0 döneminde %70 hastanın tükürüğünde orta düzeyde 

mutans streptokokları bulunurken, T1 döneminde %80, T2 döneminde %90 hastanın 

tükürüğünde yüksek düzeyde mutans streptokokları bulunmuştur. 

T0 -T1 döneminde tükürükdeki mutans streptokoklarının düzeyinin dağılımı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:0.125; p>0.05).  

T1 - T2 döneminde tükürükdeki mutans streptokoklarının düzeyinin dağılımı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:1.000; p>0.05).  

T0 - T2 döneminde tükürükdeki mutans streptokoklarının düzeyinin dağılımı 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p:0.031; p>0.05) (Tablo 4.2-5, 

Şekil 4.2.4-2). 
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Tablo 4.2-5: Labial Teknikle Tedavi Edilen Hastaların Tükürüğündeki Mutans 
Streptokoklarının Düzeyine Göre Dağılımına Ait Bulguların Değerlendirilmesi  

Labial Teknik Grubu Tükürükteki 
Mutans 

Streptokokların 
Dağılımı T0 T1 T2 T0-T1 T1-T2 T0-T2 

 p+  
Düşük düzey 

n (%) 0(%0) 0(%0) 0(%0) 

Orta düzey 
n (%) 

7 
(%70,0) 

2 
(%20,0) 

1 
(%10,0) 

Yüksek düzey 
n (%) 

3 
(%30,0) 

8 
(%80,0) 

9 
(%90,0) 

NS NS * 

+ Mc Nemar Testi    

* p<0.05             ** p<0.01        NS p>0.05 

 

  

Şekil 4.2.4-2: Labial Teknik Grubunda T0, T1, T2 Dönemlerinde Tükürükteki Mutans 
Streptokoklarının Düzeyine Göre Dağılımı 
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4.2.4.3. Tedavi Tekniklerine Göre Tükürükteki Mutans Streptokoklarının 
Düzeyine Ait Dağılım 

Tedavi tekniklerine göre tükürükteki mutans sterptokoklarının dağılımı 

karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde iki tedavi grubuna ait braketleme öncesi (T0) 

tükürükteki mutans sterptokoklarının dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (p>0.05). 

Aynı şekilde iki tedavi grubuna ait T1 ve T2 dönemlerine ilişkin tükürükteki 

mutans sterptokoklarının dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 4.2-6). 

 

Tablo 4.2-6: Tedavi Tekniklerine Göre Tükürükteki Mutans Streptokoklarının Düzeyine Ait 
Dağılımının Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi 

Tükürükteki Mutans Streptokoklarının Dağılımı 

T0 T1 T2 
Tedavi Grubu 

Düşük 
düzey 

Orta 
düzey 

Yüksek 
düzey 

Düşük 
düzey 

Orta 
düzey 

Yüksek 
düzey 

Düşük 
düzey 

Orta 
düzey 

Yüksek 
düzey 

Lingual Tedavi 
Grubu 

0 (%0) 5 
(%50,0) 

5 
(%50,0) 0 (%0) 2 

(%20,0) 
8 

(%80,0) 0 (%0) 2 
(%20,0) 

8 
(%80,0) 

Labial Tedavi  
Grubu 

0 (%0) 7 
(%70,0) 

3 
(%30,0) 0 (%0) 2 

(%20,0) 
8 

(%80,0) 0 (%0) 1 
(%10,0) 

9 
(%90,0) 

p+ NS NS NS 

+Fisher’s Exact Test                                

* p<0.05             ** p<0.01        NS p>0.05 
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4.2.5. Tedavi Gruplarına Göre Tükürükteki Laktobasil Düzeyine Ait Bulgular 

4.2.5.1. Lingual Teknikle Tedavi Edilen Hastaların Tükürüğündeki Laktobasil 
Düzeyine Göre Dağılımı 

Lingual teknikle tedavi edilen hastalarınların tükürüğündeki laktobasil düzeyine 

göre dağılımı şu şekildedir: 

T0 döneminde 10 hastadan 4 (%40) tanesinin tükürüğünde düşük düzeyde 

laktobasil , 3 (%30) tanesinin tükürüğünde orta düzeyde laktobasil ve 3 (%30) tanesinin 

tükürüğünde yüksek düzeyde laktobasil bulunmuştur. T1 döneminde 10 hastadan 2 

(%20) tanesinin tükürüğünde düşük düzeyde, 2 (%20) tanesinin tükürüğünde orta 

düzeyde ve 6 (%60) tanesinin tükürüğünde yüksek düzeyde laktobasil bulunmuştur. T2 

döneminde 10 hastadan 2 (%20) tanesinin tükürüğünde düşük düzeyde, 2 (%20) 

tanesinin tükürüğünde orta düzeyde ve 6 (%60) tanesinin tükürüğünde yüksek düzeyde 

laktobasil bulunmuştur. 

Bu bulgulara göre T0 döneminde %40 hastanın tükürüğünde düşük düzeyde 

laktobasil bulunmuştur, ayrıca bu dönemde orta düzeyde laktobasil %30 ve yüksek 

düzeyde laktobasil % 30 hastanın tükürüğünde eşit olarak dağılım göstermiştir. T1 

döneminde %60 hastanın ve T2 döneminde aynı şekilde %60 hastanın tükürüğünde 

yüksek düzeyde laktobasil bulunmuştur.  

T0 -T1 döneminde tükürükdeki laktobasil düzeyinin dağılımı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:0.343; p>0.05). 

T1 - T2 döneminde tükürükteki laktobasil düzeyinin dağılımı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:1.000; p>0.05). 

T0 - T2 döneminde tükürükdeki laktobasil düzeyinin dağılımı arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p:0.261; p>0.05) (Tablo 4.2-7, Şekil 4.2.5-1).  
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Tablo 4.2-7: Lingual Teknikle Tedavi Edilen Hastalarda Laktobasil Düzeyine Ait Dağılım 

Lingual Teknik Grubu 
Tükürükteki 
Laktobasil 
Dağılımı 

T0 T1 T2 T0-T1 T1-T2 T0-T2 
 p+  Düşük düzey 

n (%) 
4 

(%40,0) 
2 

(%20,0) 
2 

(%20,0) 

Orta düzey 
n (%) 

3 
(%30,0) 

2 
(%20,0) 

2 
(%20,0) 

Yüksek düzey  
n (%) 

3 
(%30,0) 

6 
(%60,0) 

6 
(%60,0) 

NS NS NS 

+ Mc Nemar Testi     

* p<0.05             ** p<0.01        NS p>0.05 

 

 

 

 

Şekil 4.2.5-1: Lingual Teknik Grubunda T0, T1, T2 Dönemleri Laktobasil Düzeyine Ait Dağılım 
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4.2.5.2. Labial Teknikle Tedavi Edilen Hastaların Tükürüğündeki Laktobasil 
Düzeyine Göre Dağılımı  

Labial teknikle tedavi edilen hastaların tükürüğündeki laktobasil düzeyine göre 

dağılımı şu şekildedir: 

T0 döneminde 10 hastadan 2 (%20) tanesinin tükürüğünde düşük düzeyde, 5 

(%50) tanesinin tükürüğünde orta düzeyde ve 3 (%30) tanesinin  tükürüğünde yüksek 

düzeyde laktobasil bulunmuştur. T1 döneminde 10 hastadan 3 (%30) tanesinin 

tükürüğünde düşük düzeyde, 4 (%40) tanesinin  tükürüğünde orta düzeyde ve 3 (%30) 

tanesinin tükürüğünde yüksek düzeyde laktobasil bulunmuştur. T2 döneminde 10 

hastadan 1 (%10) tanesinin tükürüğünde düşük düzeyde, 5 (%50) tanesinin tükürüğünde 

orta düzeyde ve 4 (%40) tanesinin tükürüğünde yüksek düzeyde laktobasil bulunmuştur.  

Bu bulgulara göre T0 döneminde %50 hastanın tükürüğünde orta düzeyde ve 

%20 hastanın tükürüğünde düşük düzeyde laktobasil bulunmuştur. T1 döneminde %40 

hastanın tükürüğünde orta düzeyde, %30 hastanın tükürüğünde düşük düzeyde ve %30 

hastanın tükürüğünde yüksek düzeyde laktobasil bulunmuştur. T2 döneminde %50 

hastanın tükürüğünde orta düzeyde ve %10 hastanın tükürüğünde düşük düzeyde 

laktobasil bulunmuştur. 

T0 -T1 döneminde tükürükteki laktobasil düzeyinin dağılımı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:0.721; p>0.05). 

T1 - T2 döneminde tükürükdeki laktobasil düzeyinin dağılımı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:0.572; p>0.05). 

T0 - T2 döneminde tükürükdeki laktobasil düzeyinin dağılımı arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p:0.607; p>0.05) (Tablo 4.2-8, Şekil 4.2.5-2).  

. 
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Tablo 4.2-8: Labial Teknikle Tedavi Edilen Hastaların Tükürüğündeki Laktobasil Düzeyine Ait 
Dağılım  

Labial Teknik Grubu Tükürükteki 
Laktobasil 
Dağılımı 

T0 T1 T2 T0-T1 T1-T2 T0-T2 
 p+  Düşük düzey 

n (%) 
2 

(%20,0) 
3 

(%30,0) 
1 

(%10,0) 

Orta düzey 
n (%) 

5 
(%50,0) 

4 
(%40,0) 

5 
(%50,0) 

Yüksek düzey 
n (%) 

3 
(%30,0) 

3 
(%30,0) 

4 
(%40,0) 

NS NS NS 

+ Mc Nemar Testi    

* p<0.05             ** p<0.01        NS p>0.05 

 

 

 

 

-  

Şekil 4.2.5-2: Labial Teknik Grubunda T0, T1, T2 Dönemleri Tükürükteki Laktobasil Düzeyine 
Ait Dağılım 
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4.2.5.3. Tedavi Tekniklerine Göre Tükürükteki Laktobasil Düzeyine Ait  Dağılım  
Tedavi tekniklerine göre tükürükteki laktobasil düzeyine ait dağılım 

karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde iki tedavi grubuna ait braketleme öncesi 

tükürükteki laktobasil düzeyi dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0.05). 

Aynı şekilde iki tedavi grubuna ait T1 ve T2 dönemlerine ilişkin tükürükteki 

laktobasil düzeyinin dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(p>0.05) (Tablo 4.2-9).  

. 

 

 

Tablo 4.2-9: Tedavi Tekniklerine Göre Tükürükteki Laktabasil Düzeyine Ait Dağılımının 
Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi 

 

T0 T1 T2 

Tedavi 
Grubu 

Düşük 
düzey 

Orta 
düzey 

Yüksek 
düzey 

Düşük 
düzey 

Orta 
düzey 

Yüksek 
düzey 

Düşük 
düzey 

Orta 
düzey 

Yüksek 
düzey 

Lingual 
Tedavi 
Grubu 

4 
(%40,0) 

3 
(%30,0) 

3 
(%30,0) 

2 
(%20,0) 

2 
(%20,0) 

6 
(%60,0) 

2 
(%20,0) 

2 
(%20,0) 

6 
(%60,0) 

Labial 
Tedavi  
Grubu 

2 
(%20,0) 

5 
(%50,0) 

3 
(%30,0) 

3 
(%30,0) 

4 
(%40,0) 

3 
(%30,0) 

1 
(%10,0) 

5 
(%50,0) 

4 
(%40,0) 

P+ NS NS NS 

+ Mc Nemar Testi  

* p<0.05             ** p<0.01        NS p>0.05 

 



 72 

5. TARTIŞMA 

5.1. Gereç ve Yöntemin Tartışılması 
Bu çalışmada, 2 farklı sabit ortodontik tedavi teknikniği olan, labial ve lingual 

tedavi tekniklerinin hastaların ağız hijyeni ve çürük aktivite değerlerine etkisi 

incelenmiş ve tedavi teknikleri açısından karşılaştırılmıştır. Ağız hijyeninin 

değerlendirilebilmesi için hastaların tedavi başında , 4 hafta ve 8 hafta sonunda 

modifiye plak ve dişeti oluğu kanama indeksi değerleri incelenmiştir. Çürük aktivitesini 

değerlendirebilmek için ise her iki gruptan tedavi başında, 4. ve 8. haftalarda toplanan 

stimüle tükürük örnekleri mikrobiyolojik değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Mikrobiyolojik değerlendirmede; tükürük akış hızı, tamponlama kapasitesi, mutans 

streptokoklarının ve laktobasillerin tükürüğün 1 mililitresindeki kolonizasyon seviyeleri 

ölçülmüştür. Tüm verilerin elde edilmesinin ardından istatistiksel analizler yapılmış ve 

sonuçlar ortaya konulmuştur. 

Sabit ortodontik apareylerin yerleştirilmesiyle ortaya çıkan oral hijyen 

yetersizliği ve plak birikimi çürük riskinin artmasına sebep olduğundan, oral hijyenin 

önemi ortodontik tedavi gören hastalarda daha da artmaktadır. Hastalar genel olarak 

oral bölgede kolay ulaşılabilir bölgeleri fırçalama eğilimindedirler ve çoğunlukla 

anterior bölgede yer alan dişler ile dişlerin bukkal yüzeylerini fırçalamaktadırlar. 

Mandibuler ve maksiller dişlerin lingual yüzeyleri yeterli düzeyde fırçalanmadan 

kalmaktadır.  

Braketlerin, dişlerin labial yüzeylerine yapıştırılarak uygulanan geleneksel 

ortodontik tedavilerin yanı sıra, lingual ortodontik tedavi tekniğinin gittikçe 

yaygınlaşması ve lingual bölgenin hijyeninin sağlanmasındaki güçlükler, bu teknikle 

tedavi edilen hastaların, labial teknikle tedavi edilen hastalardan çürük oluşumu 

açısından daha fazla risk altında olabileceği endişesini uyandırmaktadır. Çalışmamızda, 

hem labial hem lingual teknikle tedavi edilen hastalar üzerinde oral hijyen ve çürük 

riskini değerlendirebileceğimiz indekslerin değerleri incelenmiş ve mikrobiyolojik 

testler yapılmıştır. Alınan sonuçların, tedavi tekniğine göre oral hijyenin 

sağlayabilmesinde, çürük riskinin belirlenmesinde ve gerekli durumlarda hastalara 

profilaktik programların önerilmesinde yönlendirici olabileceği düşünülmektedir. Farklı 

araştırmacıların yaptıkları çalışmalar incelendiğinde, labial ortodontik tedavi tekniği 
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uygulanmış hastalarda oral hijyen ve çürük riskini belirleyen mikrobiyolojik testlerin 

yapıldığı çeşitli çalışmalar bulunmuştur. Lingual ortodontik tedavi tekniği uygulanmış 

hastalarda bu tarz araştırmalar çok az olmakla birlikte her iki tedavi tekniğinin 

karşılaştırıldığı çalışma görülmemiştir. 

Çalışmamızda, her iki tedavi grubunda yer alan hastaları dental çürük 

geçmişlerine göre birbirleriyle uyumlu olabilecek şeklide şeçebilmek için DMF-T 

indeksi değerleri dikkate alınmıştır.(23).  

Oral hijyenin değerlendirildiği araştırmalar incelendiğinde, dental plak ve dişeti 

kanama miktarının indeksler aracılığıyla kantitatif olarak tespit edildiği görülmüştür. 

Çalışmalarda kullanılan çeşitli plak indeksleri mevcuttur. Bu indekslerden; Quigley-

Hein plak indeksinde; dişler, bakteri plağını boyayarak görünür hale getiren kimyasal 

ajan ile boyanmaktadır. Bu indekste boyanan dişlerin labial ve lingual yüzeyleri görsel 

olarak değerlendirilerek skorlama işlemi gerçekleştirilmektedir. Silness & Löe (1963) 

plak indeksinde ise dişler kimyasal ajanla boyanmaz, dişlerin mesial, distal, labial ve 

lingual yüzeyleri sond yardımıyla plak varlığı açısından incelenerek skorlanır (74). 

Çalışmamızda dişlerin lingual bölgedeki mine yüzeyinin daha dar olması nedeniyle ve 

lingual braketlerin bu dar yüzeyin büyük kısmını kaplayarak, mine yüzeyinin 

boyanmasında oluşturacağı kısıtlama gözönüne alınarak boyama tekniğinin 

kullanılmadığı Silness & Löe (1963) plak indeksi kullanılmıştır. Ayrıca daha detaylı 

değerlendirme yapabilmek amacıyla, her bir dişin dört yüzeyinin incelendiği bu indeks 

modifiye edilerek her bir dişin altı yüzeyi değerlendirilmiştir. 

Oral hijyen değerlendirilirken dikkate alınan diğer bir indeks dişeti oluğu 

kanama indeksidir. Dişeti iltihabının en önemli belirtisi dişeti oluğundaki kanamadır. 

Bu durumu klinik olarak tespit etmek için bir periodontal sond ile sulkusun içinde 

dikkatlice dolaşarak kanama varlığına göre pozitif yada negatif şeklinde skorlama 

yapılarak dişeti oluğu kanama indeksi değerlendirilmektedir (2, 17, 20, 21, 22, 29, 38, 

40, 53, 54, 69, 75). Çalışmamızda hastalarımızın oral hijyenlerinin değerlendirilmesinde 

plak indeksi değerlerinin yanı sıra, (Mühlemann ve Son, 1971) dişeti oluğu kanama 

indeksi değerleri de incelenmiştir. Silness & Löe (1963) modifiye plak indeksinde 

olduğu gibi dişin 4 yüzeyi yerine 6 yüzeyi incelenecek şekilde dişeti oluğu kanama 

indeksi modifiye edilerek değerlendirilmiştir. 
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Diş çürüğü multifaktöriyel bir yapıya sahip olup bu faktörlerin varlığı her biri 

kişiden kişiye değişmektedir. Çürük oluşumuna doğrudan etki eden faktörler; tükürük 

akış hızı, asit tamponlama kapasitesi, tükürükteki mutans streptokoklarının ve 

laktobasillerin düzeyidir (47).  

Yapılan çalışmalar, tükürük akış hızındaki azalmanın çürük riskini arttırmakta 

olduğunu ve tükürüğün asit tamponlama kapasitesindeki artışın bireylerin çürüğe karşı 

direncini arttırdığını göstermektedir (80). Bu nedenle çalışmamızda hastalarımız, çürük 

riski açısından değerlendirilirken tükürük akış hızı ve asit tamponlama kapasitesi 

açısından da incelenmiştir. 

Yapılan çalışmalarda, mutans streptokoklarının tükürükteki düzeyi ile diş çürüğü 

arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Diş çürüğü oluşumunda ve 

ilerlemesinde aktif rol oynayan mutans streptokoklarını, tükürüklerinde yüksek oranda 

taşıyan bireylerde, düşük oranda taşıyanlara oranla daha fazla çürük meydana geldiği 

gözlenmiştir. Plak ve tükürükteki mutans streptokoklarının seviyeleri 

karşılaştırıldığında mükemmel bir korelasyon bulunmuştur. Stimule edilerek toplanan 

tükürükteki mutans streptokokları düzeyi, diş yüzeylerinden toplanan plak 

örneklerindeki mutans streptokoklarının düzeyi ile eşdeğer bulunmuştur (2, 3, 6, 11, 20, 

23, 39, 43, 49, 53, 59, 64, 69, 75, 76, 79). Çalışmamızda, bireyin çürük riskini 

değerlendirmek amacıyla çürük faktörlerinden biri olan mutans streptokoklarının 

tükürükteki seviyesi ölçülmüştür.  

Mutans streptokoklarının tükürükteki seviyelerinin değerlendirildiği 

çalışmalarda, bu mikroorganizmaların antimikrobiyal ajanlara duyarlı olması nedeniyle, 

seçilen hastaların en az son bir ay içerisinde antibiyotik kullanmamış olmasına dikkat 

edilmiştir (3, 17, 22, 64, 75). Çalışmamızda, ağız mikroflarasının antimikrobiyal 

ajanlardan etkilenmemiş olması istenildiğinden için çalışmaya dahil edilen olguların en 

az son 1 aydır antibiyotik ve antimikrobiyal ajan kullanmamış olmasına dikkat 

edilmiştir. 

Yüksek şeker diyeti uygulanarak çürük oluşturulan hayvan deneylerinde, çürük 

oluşumuna neden olan birkaç mikroorganizma tesbit edilmiştir. Bu 

mikroorganizmalardan Streptokokların, çürük oluşumunda ilk rolü oynadıkları 

gözlenmiştir ayrıca streptokokların yanında laktobasillerinde çürük oluşumunda etkili 

rol oynadıkları bulunmuştur (10, 20, 25, 26, 39, 59, 65, 67, 69). Çalışmamızda, bireyin 
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çürük riskini değerlendirmek amacıyla çürük faktörlerinden bir diğeri olan 

laktobasillerin tükürükteki seviyesi ölçülmüştür. 

5.2. İndeks Değerlerinin Tartışılması 

5.2.1. Başlangıç Oral Hijyen Değerlerinin Tartışılması 
Çalışmamızda belirlenen DMF-T indeksi değeri arasında, labial teknikle tedavi 

edilen hastalarda (1.90±2.18) ve lingual teknik ile tedavi edilen hastalarda (2.00±2.16), 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı görülmüştür. İki tedavi 

grubundan, lingual teknikle tedavi edilen gruba ait braketleme öncesi ortalama modifiye 

plak indeksi değeri 0.47±0.18, labial teknikle tedavi edilen gruba ait ortalama plak 

indeksi değeri 0.42±0.17 olarak bulunmuştur ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir 

farklılık olmadığı görülmüştür. Lingual teknikle tedavi edilen gruba ait braketleme 

öncesi ortalama modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değeri 0.18±0.13, labial teknikle 

tedavi edilen gruba ait ortalama modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değeri 0.31±0.21 

olarak bulunmuştur ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı 

görülmüştür. Bu sonuçlar her iki tedavi grubunda yer alan hastaların dental çürük 

geçmişleri ve ağız hijyeni açısından birbiri ile uyumlu olacak şekilde seçilmiş olduğunu 

göstermektedir. 

5.2.2. Modifiye Plak İndeksi Değerinin Tartışılması 
Çalışmamızda lingual teknik ile tedavi edilen hastalardan oluşan grupta T0 

dönemi ortalama modifiye plak indeksi değeri (0.47±0.18) ile T1 dönemi ortalama 

modifiye plak indeksi değeri (0.56±0.15) incelendiğinde modifiye plak indeksi 

değerinde artış görülmüştür ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. T1 

dönemi ortalama plak indeksi değeri (0.56±0.15) ile T2 dönemi ortalama modifiye plak 

indeksi değeri (0.59±0.16) incelendiğinde modifiye plak indeksi değerinde artış 

gözlenmiştir ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. T0 dönemi 

ortalama modifiye plak indeksi değeri (0.47±0.18) ile T2 dönemi ortalama modifiye plak 

indeksi değeri (0.59±0.16) incelendiğinde modifiye plak indeksi değerinde artış 

görülmüştür ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

Miethke ve ark. (54) 2007 yılında yayınladıkları çalışmada; en az 6 ay önce 

lingual ortodontik tedavilerine başlanmış hastalar ile Invisalign sistemle tedavilerine 

henüz başlanmış hastaların periodontal sağlıklarını karşılaştırmışlardır. Çalışmaya 
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katılan hastalarda; gingival inflamasyon, plak akümülasyonu ve sulkus derinliklerinin 

derecesi incelenmiştir. Bunların değerlendirilmesinde; Löe & Silness’in modifiye 

edilmiş Gingival İndeksi (GI), Plak İndeksi (PI) ve Saxer & Mühlemann’ın Papiller 

Kanama İndeksi (PBI) kullanılmıştır. Ölçümler 3-4 hafta aralarla verilen randevular 

sırasında yapılmıştır ve 3 kez tekrarlanmıştır. Lingual ortodonti grubunda, ortalama plak 

indeksi değerinde T0 - T1 döneminde istatistiksel olarak anlamsız bir artış, T1 - T2 

döneminde ise istatistiksel olarak anlamsız bir azalma bulunmuştur. Miethke ve ark.nın 

çalışmasında, T0 – T1 dönemindeki plak indeksi değerindeki artışın istatistiksel olarak 

anlamsız olmasından farklı olarak çalışmamızda bu dönemde modifiye plak indeksi 

değerinde bulunan artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu çalışmada 

çalışmamızdan farklı olarak tedavisi devam etmekte olan hastalar araştırma kapsamına 

alınmıştır. Hiç braket uygulanmamış hastada oluşan plak birikimi ile bir süredir braket 

taşıyan hastada oluşan plak birikimi farklı olmaktadır. Çalışmamızda braket 

uygulanmamış hastaların plak indeksi değeri braket uygulandıktan 4 hafta sonra belirgin 

şekilde artış göstermiştir. Bu artış lingual ortodontik tedavi braketleri taşıyan hastaların 

özellikle tedavinin başladığı dönemde plak birikimini engelleyemediklerini 

göstermektedir.  

Hohoff ve ark.nın (38) 2003 yılında yayınladıkları çalışmada; lingual braket 

taşıyan hastalarda plak akümülasyonunu ve dişeti inflamasyonunu değerlendirmeyi ve 

pille çalışan interdental temizleme aygıtının (icd = interdental cleaning device) oral 

hijyen kontrolü ve önceden varolan plak ve dişeti inflamasyonu üzerindeki etkisini 

araştırmayı amaçlamışlardır. Tedavisi devam eden hastaların, icd aygıtı kullanmadan 

önce (T0), icd aygıtını kullanmaya başladıktan ortalama 38.6 gün (T1) ve 46 gün (T2) 

sonra dişlerinin lingual yüzeyinde aproksimal plak indeksi değeri (API) incelenmiş ve 

sondalama ile kanama.(BOP) miktarı ölçülmüştür. Çalışmaya katılan hastalar sol üst ve 

sağ alt çenede icd aygıtını kullanmışlardır. Sağ üst ve sol alt çenede ise icd aygıtı 

kullanılmamıştır. Her iki çenede tüm dişlerde fırçalama işlemi gerçekleştirilmiştir. İcd 

aygıtının kullanıldığı ve kullanılmadığı bölgelerin hepsinde T0 zamanına göre T1 ve T2 

zamanlarında API değerinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir düşüş olduğu 

gözlenmiştir. API deki bu azalmayı araştırmacı, ağız hijyeni uygulamalarının olumlu 

etkisi olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada da, çalışmamızdan farklı olarak lingual 

ortodontik tedavisi devam etmekte olan hastalar çalışma kapsamına alınmıştır.  
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Çalışmamızda labial teknik ile tedavi edilen hastalardan oluşan grupta T0 dönemi 

ortalama modifiye plak indeksi değeri (0.42±0.17) ile T1 dönemi ortalama modifiye plak 

indeksi değeri (0.52±0.25) incelendiğinde modifiye plak indeksi değerinde artış 

görülmüştür ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. T1 dönemi 

ortalama modifiye plak indeksi değeri (0.52±0.25) ile T2 dönemi ortalama modifiye plak 

indeksi değeri (0.43±0.20) incelendiğinde ise modifiye plak indeksi değerinde azalma 

gözlenmiştir ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. T0 dönemi 

ortalama modifiye plak indeksi değeri (0.42±0.17) ile T2 dönemi ortalama modifiye plak 

indeksi değeri (0.43±0.20) incelendiğinde modifiye plak indeksi değerinde istatistiksel 

olarak anlamlı olmayan bir artış görülmüştür.  

Türkkahraman ve ark. (75) 2005 yılında yayınladıkları çalışmada; 

braketlemeden sonra mikrobiyal flora ve periodontal durumdaki değişiklikleri ve iki 

farklı ark teli bağlama yönteminin bu değişklikleri etkileyip etkilemediğini 

incelemişlerdir. Mikrobiyal ve periodontal kayıtlar; braketleme işleminden önce (T0), 

braketlendikten bir hafta sonra (T1) ve braketleme işleminden 5 hafta sonra (T2) 

toplanmıştır. Braketli dişlerden elde edilen plak indeksine ait bulguların istatistiksel 

olarak incelenmesi sonucunda, T0-T1 ve T0-T2 zamanları arasında ortalama plak indeksi 

değerleri arasında görülen artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Türkkahraman 

H. 2005). Çalışmamızda, braketlemeden 4 hafta sonra plak indeksi değerinde 

Türkkahraman ve ark.nın bulgularına benzer şekilde artış bulunmuştur, ancak 

çalışmamızda bulunan bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildir. Çalışmamızda 

Türkkahraman ve ark.nın çalışmasından farklı olarak, braketleme işleminden 8 hafta 

sonrada hastaların plak indeksi değerleri incelenmiştir ve plak indeksi değerinde 4. hafta 

ile 8. hafta arasında düşüş olduğu gözlenmiştir ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Bu düşüşün hastaların braketlere adaptasyonu sonucu fırçalama işlemini 

daha iyi gerçekleştirmesine bağlı olduğu düşünülmektedir. 

Smiech-Slomkowska ve ark. (69) 2007 yılında yayınladıkları çalışmada; 

ortodontik tedavisi devam eden hastalarda, manuel ortodontik diş fırçası ve diş ipi 

kullandırılarak verilen oral hijyen eğitiminin, plak, S. mutans ve Lactobasillus spp. 

seviyelerine etkisini incelemişlerdir. Her hastaya Silness & Löe’nün (1964) plak indeksi 

(PI) uygulanmıştır. İlk tükürük örnekleri toplandıktan sonra, hastalara manuel 

ortodontik diş fırçası kullanımı ve diş ipi kullanımı anlatılmıştır ve bu oral hijyen 

eğitiminden 1 ay sonra, oral hijyen eğitiminin etkinliğini belirlemek için tekrar PI ve 
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S.mutans ile Lactobasillus ssp. seviyelerine bakılmıştır. Oral hijyen eğitiminden (OHI) 

sonra PI’inde düşüş gözlenmiştir ancak bu fark iststistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Benzer şekilde çalışmamızda da labial ortodonti hastalarında T1 - T2 

dönemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir düşüş gözlenmiştir.  

Hickman ve ark. (36) 2001 yılında yayınladıkları çalışmada; elektrikle çalışan 

diş fırçası ile manuel diş fırçasının ortodontik tedavi gören hastalarda plak oluşumu ve 

gingivitis üzerine etkisini incelemişlerdir. Plak ve gingival sağlık ölçümleri oral hijyen 

eğitimi almadan önce (T0), 4 hafta (T1)ve 8 hafta (T2) sonra olmak üzere 3 dönemde 

yapılmıştır. Manuel diş fırçası kullanılan grupta T0-T1 ve T0-T2 dönemleri arasında 

ortalama plak indeksi değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı azalma bulunmuştur. 

Hickman ve ark.nın çalışmasından farklı olarak çalışmamızda T0 dönemindeki hastalar 

braket uygulanmamış hastalardır. Bu nedenle ağız hijyeni eğitimi verilmiş olmasına 

rağmen T0-T1 dönemleri arasında Hickmann ve ark.nın çalışmasından farklı olarak plak 

indeksi değerinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir artış bulunmuştur. T1-T2 

döneminde ise Hickmann ve ark.nın çalışmasıyla uyumlu olarak plak indeksi değerinde 

azalma bulunmuştur. Ancak bu azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Çalışmamızda T1-T2 döneminde gözlenen plak indeksi değerindeki bu azalmanın 

sebebinin, hastaların braketlere adaptasyonu sonucu ağız hijyenini daha iyi 

sağlayabilmesi sonucunda meydana geldiği düşünülmektedir.  

 

Naranjo ve ark. (55) 2006 yılında yayınladıkları çalışmada; braketleme öncesi ve 

sonrası subgingival mikrobiyal flora ve klinik parametrelerdeki değişimi incelemeyi 

amaçlamışlardır. Çalışmaya 30 hasta dahil edilmiştir. Klinik parametrelerdeki 

değerlendirme için sondalama derinliği, klinik ataşman seviyesi, sondalamada kanama, 

plak indeksi ve gingival indeks incelenmiştir. Klinik ve mikrobiyolojik incelemeler 

braketlemeden önce ve braketleme işleminden 3 ay sonra yapılmıştır. Çalışmada 

braketlemeden 3 ay sonra plak indeksi değerinde istatistiksel olarak anlamlı artış 

bulunmuştur. Çalışmamızda, bu çalışmadan farklı olarak, braketlemeden 4 hafta (T1) ve 

8 hafta (T2) sonra hastaların plak indeksi değerlerine bakılmıştır ve hastalara braketleme 

öncesi ve sonrasındaki kontrollerde ağız hijyeni eğitimi tekrarlanmıştır. Çalışmamızda, 

braketlemeden 4 hafta sonra (T1) plak indeksi değerinde artış bulunmuştur ancak bu 

artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Çalışmamızda bu çalışmadan farklı 

olarak, T1-T2 dönemleri arasında plak indeksi değerinde azalma olduğu bulunmuştur ve 



 79 

bunun hastalara verilen ağız hijyeni eğitiminin sonucunda meydana geldiği 

düşünülmektedir.  

Çalışmamızda oluşturulan gruplara ait ortalama modifiye plak indeksi değerleri 

karşılaştırılarak incelendiğinde, braketleme öncesinde elde edilmiş değerleri kapsayan 

T0 döneminde, labial teknik uygulanan hastalardaki ortalama modifiye plak indeksi 

değeri (0.42±0.17) ile lingual teknik uygulanan hastalardaki ortalama modifiye plak 

indeksi değeri (0.47±0.18) arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark 

bulunmamıştır. T1 döneminde labial teknikle tedavi edilen hastaların ortalama modifiye 

plak indeksi değeri (0.52±0.25) ile lingual teknikle tedavi edilen hastaların ortalama 

modifiye plak indeksi değeri (0.56±0.15) arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

bir fark bulunmamıştır. T2 döneminde labial teknikle tedavi edilen hastaların ortalama 

modifiye plak indeksi değeri (0.43±0.20) ile lingual teknikle tedavi edilen hastaların 

ortalama modifiye plak indeksi değeri (0.59±0.16) arasında istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde bir fark bulunmamıştır. Çalışmamızda elde edilen bu sonuçlara göre lingual ve 

labial otodontik tedavi tekniği ile tedavi gören hastalar arasında plak indeksi değerleri 

açısında fark yoktur; her iki teknikte de kullanılan braketler besin artıklarının 

birikmesini ve plak oluşumunu kolaylaştıran retansiyon alanları oluşturmakta ve plak 

indeksi değerinde artışa sebep olmaktadır. İlk 4 haftalık tedavi döneminde lingual 

ortodontik tedavi üygulanan grupta labial ortodontik tedavi grubuna göre plak birikimi 

daha fazla olmaktadır. İkinci 4 haftalık dönemde ise labial ortodontik braketi taşıyan 

bireyler braketlerine daha kolay adapte olmakta ve ağız hijyenini birinci 4 haftalık 

döneme göre daha iyi gerçekleştirmektedir. 

Bu konuyla ilgili olarak yapılan literatür taramasında çalışmamıza benzer 

şekilde , lingual ortodonti tekniği ve labial ortodonti tekniği ile tedavi edilen hastaları 

oral hijyen ve çürük aktivitesi açısından karşılaştırarak değerlendiren başka bir 

çalışmaya rastlanmamıştır.  

5.2.3. Modifiye Dişeti Oluğu Kanama İndeksi Değerinin Tartışılması 
Çalışmamızda lingual teknikle tedavi edilen hastalardan oluşan grupta T0 

dönemi ortalama modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değeri (0.180.13) ile T1 dönemi 

ortalama modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değeri (0.220.07) incelendiğinde, dişeti 

oluğu kanama indeksi ortalama değerinde artış bulunmuştur ancak bu artış istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (p:0.153; p>0.05). T1 dönemi ortalama modifiye dişeti 
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oluğu kanama indeksi değeri (0.220.07) ile T2 dönemi ortalama modifiye dişeti oluğu 

kanama indeksi değeri (0.290.19) incelendiğinde kanama indeksi ortalama değerleri 

arasında gözlenen artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p:0.374; p>0.05). T0 

dönemi ortalama kanama indeksi değeri (0.180.13) ile T2 dönemi ortalama kanama 

indeksi değeri (0.290.19) incelendiğinde modifiye dişeti oluğu kanama indeksi 

ortalama değerleri arasında artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p:0.047; 

p<0.05). 

Miethke ve ark. (54) 2007 yılında yayınladıkları çalışmada; en az 6 ay önce 

lingual ortodontik tedavilerine başlanmış hastalar ile Invisalign sistemle tedavilerine 

henüz başlanmış hastaların periodontal sağlıklarını karşılaştırmışlardır. Ölçümler 3-4 

hafta aralarla verilen randevular sırasında yapılmıştır ve 3 kez tekrarlanmıştır. 

Çalışmamızda kanama indeksi değerinde T0 - T2 dönemleri arasında meydana gelen 

istatistiksel olarak anlamlı bir artış bulunurken, Miethke ve ark., lingual ortodonti 

grubunda, ortalama kanama indeksi değerinde T0 - T2 döneminde istatistiksel olarak 

anlamsız artış bulmuşlardır. Çalışmamızdan farklı olarak bu çalışmaya katılan hasta 

grubu tedavisi devam etmekte olan bireylerden oluşmaktadır. Çalışmamızda bu 

çalışmadan farklı olarak kanama indeksi değerinde bulunan anlamlı artışın sebebinin 

plak birikimi için retansiyon oluşturan braketlerin uygulamasından sonra ağız hijyeninin 

kötüye gitmesi sonucunda meydana geldiği düşünülmektedir. 

Çalışmamızda labial teknikle tedavi edilen hastalardan oluşan grupta T0 dönemi 

modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değeri (0.310.21) ile T1 dönemi modifiye dişeti 

oluğu kanama indeksi değeri (0.450.17) karşılaştırıldığında, modifiye dişeti oluğu 

kanama indeksi değerinde görülen artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p:0.044; p<0.05). T1 dönemi modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değeri (0.450.17) 

ile T2 dönemi modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değeri (0.330.13) incelendiğinde 

kanama indeksi değerinde düşüş görülmüştür ve bu düşüş istatistiksel olarak ileri 

derecede anlamlı düzeydedir (p:0.005; p<0.01). T0 dönemi modifiye dişeti kanama 

indeksi değeri (0.310.21) ile T2 dönemi modifiye dişeti kanama indeksi değeri 

(0.330.13) incelendiğinde modifiye dişeti oluğu kanama indeksi değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p:0.240; p>0.05).  
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Naranjo ve ark. (55) 2006 yılında yayınladıkları çalışmada; braketleme öncesi ve 

sonrası subgingival mikrobiyal flora ve klinik parametrelerdeki değişimi incelemeyi 

amaçlamışlardır. Klinik ve mikrobiyolojik incelemeler braketlemeden önce ve 

braketleme işleminden 3 ay sonra yapılmıştır. Braketlemeden 3 ay sonra kanama 

indeksi değerinde braketleme öncesi kanama indeksi değerine göre istatistiksel olarak 

anlamlı artış bulunmuştur. Çalışmamızda bu çalışmadan farklı olarak, dişeti oluğu 

kanama indeksi değerinde 4. hafta ile 8. hafta arasında düşüş olduğu gözlenmiştir ve bu 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu düşüşün hastaların braketlere 

adaptasyonu sonucu fırçalama işlemini daha iyi gerçekleştirmesi ile plak birikiminin 

düşüşüne bağlı olarak meydana geldiği sonucuna varılmıştır. 

Çalışmamızda oluşturulan gruplara ait dişeti oluğu kanama indeksi değeri 

karşılaştırılarak incelendiğinde, braketleme öncesi elde edilmiş değerleri kapsayan T0 

döneminde, labial teknik uygulanan hastalardaki dişeti oluğu kanama indeksi değeri 

(0.310.21) ile lingual teknik uygulanan hastalardaki dişeti oluğu kanama indeksi değeri 

(0.180.13) arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark bulunmamıştır. T1 

döneminde, labial teknikle tedavi edilen hastaların dişeti oluğu kanama indeksi değeri 

(0.450.17), lingual teknikle tedavi edilen hastaların dişeti oluğu kanama indeksi 

değerinden (0.220.07) yüksek bulunmuştur ve bu fark istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı bulunmuştur (p<0.01). T2 zamanında yapılan gruplar arası dişeti oluğu kanama 

indeksi incelemelerinde labial teknikle tedavi edilen hastaların dişeti oluğu kanama 

indeksi değeri (0.330.13) ile lingual teknikle tedavi edilen hastaların dişeti oluğu 

kanama indeksi değeri (0.290.19) arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark 

bulunmamıştır.  

Çalışmamızda ilk 4 haftalık dönemde dişeti oluğu kanama indeksi değeri 

açısından her iki tedavi grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark oluşmuştur. 

Labial tedavi grubundaki hastalar ilk dört haftalık dönemde ağız hijyeni uygulamalarını 

yeterince yerine getirmedikleri için dişeti oluğu kanama indeksi değeri lingual tedavi 

grubundaki hastalardan daha yüksek bulunmuştur. Ancak bu hastaların T0-T1 dönemi 

sonunda klinik kontrolleri öncesinde fırçalama işlemini daha dikkatli 

gerçekleştirmelerine bağlı olarak kanama indeksindeki bu farkın plak indeksinde ortaya 

çıkmadığı düşünülmektedir.   
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5.3. Tükürük Akış Hızı Değerinin Tartışılması 
Çalışmamızda lingual teknikle tedavi edilen hastalardan oluşan grupta T0 

dönemi ortalama tükürük akış hızı değeri (1.110.47 ml/dak) ile T1 dönemi ortalama 

tükürük akış hızı değeri (1.250.38 ml/dak) incelendiğinde, T1 döneminde tükürük akış 

hızı ortalama değerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p:0.123; 

p>0.05). T1 dönemi ortalama tükürük akış hızı değeri (1.250.38 ml/dak) ile T2 dönemi 

ortalama tükürük akış hızı değeri (1.390.46 ml/dak) incelendiğinde tükürük akış hızı 

değerleri arasında gözlenen fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p:0.205; 

p>0.05). T0 dönemi ortalama tükürük akış hızı değeri (1.110.47 ml/dak) ile T2 dönemi 

ortalama tükürük akış hızı değeri (1.390.46 ml/dak) incelendiğinde tükürük akış hızı 

ortalama değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p:0.116; 

p<0.05). 

Bu konuyla ilgili olarak yapılan literatür taramasında lingual tedavi uygulanan 

hastalarda tükürük akış hızının değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Çalışmamızda labial teknikle tedavi edilen hastalardan oluşan grupta T0 dönemi 

ortalama tükürük akış hızı değeri (1.060.65 ml/dak) ile T1 dönemi ortalama tükürük 

akış hızı değeri (1.320.45 ml/dak) karşılaştırıldığında, T1 döneminde tükürük akış hızı 

ortalama değerinde görülen artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p:0.414; 

p>0.05). T1 dönemi ortalama tükürük akış hızı değeri (1.320.45 ml/dak) ile T2 dönemi 

ortalama tükürük akış hızı değeri (1.501.22 ml/dak) incelendiğinde T2 dönemindeki 

tükürük akış hızı ortalama değerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 

(p:0.779; p<0.01). T0 dönemi ortalama tükürük akış hızı değeri (1.060.65 ml/dak) ile 

T2 dönemi ortalama tükürük akış hızı değeri (1.501.22 ml/dak) incelendiğinde tükürük 

akış hızı ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır 

(p:0.173; p>0.05).  

Chang ve ark. (20) 1999 yılında yayınladıkları çalışmalarında, sabit ortodontik 

apareylerin; mutans streptokokları ve laktobasil düzeyiyle birlikte, tükürük akış hızı ve 

tamponlama kapasitesi üzerine etkisini incelemişlerdir. Plak skorları ve tükürük 

örnekleri; braketlemeden 1-2 hafta önce (T0), braketlendikten 1 ay (T1) ve 3 ay (T2) 

sonra toplanmıştır. Bulguların istatistiksel değerlendirilmesi yapıldığında, sabit 

ortodontik apareyler yerleştirildikten sonraki 1. ve 3. ayda stimüle tükürük akış hızında 
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istatistiksel olarak anlamlı artış bulunmuştur. Çalışmamızda tükürük akış hızında artış 

gözlenmiştir ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Çalışmamızda oluşturulan gruplara ait ortalama tükürük akış hızı değeri 

karşılaştırılarak incelendiğinde, braketleme öncesi elde edilmiş değerleri kapsayan T0 

döneminde, labial teknik uygulanan hastalardaki ortalama tükürük akış hızı değeri 

(1.060.65 ml/dak) ile lingual teknik uygulanan hastalardaki ortalama tükürük akış hızı 

değeri (1.110.47 ml/dak) arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark 

bulunmamıştır. T1 döneminde, labial teknikle tedavi edilen olguların tükürük akış hızı 

ortalama değeri (1.320.45 ml/dak) ile, lingual teknikle tedavi edilen olguların tükürük 

akış hızı ortalama değeri (1.250.38 ml/dak) arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p<0.01). T2 zamanında yapılan gruplar arası ortalama tükürük akış hızı 

incelemelerinde labial teknikle tedavi edilen hastaların ortalama tükürük akış hızı değeri 

(1.501.22 ml/dak) ile lingual teknikle tedavi edilen hastaların ortalama tükürük akış 

hızı değeri (1.390.46 ml/dak) arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark 

bulunmamıştır.  

Çalışmamız sonucunda, labial ve lingual tedaviler arasında tükürük akış hızı 

açısından fark olmadığı görülmüştür. Yapılan literatür taramasında çalışmamıza benzer 

labial ve lingual tedavi tekniklerini karşılaştıran literatüre rastlanmamıştır. 

5.4. Tamponlama Kapasitesi Değerinin Tartışılması 
Çalışmamızda lingual teknikle tedavi edilen hastalardan oluşan grupta T0 

dönemi ortalama tamponlama kapasitesi değeri (pH) (5.200.79) ile T1 dönemi ortalama 

tamponlama kapasitesi değeri (pH) (5.300.85) incelendiğinde, T1 döneminde 

tamponlama kapasitesi ortalama değerinde istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır (p:0.672; p>0.05). T1 dönemi ortalama tamponlama kapasitesi değeri 

(pH) (5.300.85) ile T2 dönemi ortalama tamponlama kapasitesi değeri (pH) 

(5.000.88) incelendiğinde tamponlama kapasitesi değerleri arasında gözlenen fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p:0.196; p>0.05). T0 dönemi ortalama 

tamponlama kapasitesi değeri (pH) (5.200.79) ile T2 dönemi ortalama tamponlama 

kapasitesi değeri (pH) (5.000.88) incelendiğinde tamponlama kapasitesi ortalama 

değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p:0.572; p<0.05). 
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Bu konuyla ilgili olarak yapılan literatür taramasında lingual tedavi uygulanan 

hastalarda tamponlama kapasitesinin değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Çalışmamızda labial teknikle tedavi edilen hastalardan oluşan grupta T0 dönemi 

ortalama tamponlama kapasitesi değeri (pH) (5.350.41) ile T1 dönemi ortalama 

tamponlama kapasitesi değeri (pH) (5.750.79) karşılaştırıldığında, T1 döneminde 

tamponlama kapasitesi ortalama değerinde görülen artış istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p:0.146; p>0.05). T1 dönemi ortalama tamponlama kapasitesi değeri 

(pH) (5.750.79) ile T2 dönemi ortalama tamponlama kapasitesi değeri (pH) 

(5.500.41) incelendiğinde T2 dönemindeki tamponlama kapasitesi ortalama değerinde 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p:0.288; p<0.01). T0 dönemi ortalama 

tamponlama kapasitesi değeri (pH) (5.350.41) ile T2 dönemi ortalama tamponlama 

kapasitesi değeri (pH) (5.500.41) incelendiğinde tamponlama kapasitesi ortalama 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p:0.470; p>0.05).  

Chang ve ark. (20) 1999 yılında yayınladıkları çalışmalarında, sabit ortodontik 

apareylerin; mutans streptokokları ve laktobasil düzeyiyle birlikte, tükürük akış hızı ve 

tamponlama kapasitesi üzerine etkisini incelemişlerdir. Plak skorları ve tükürük 

örnekleri; braketlemeden 1-2 hafta önce (T0), braketlendikten 1 ay (T1) ve 3 ay (T2) 

sonra toplanmıştır. Bulguların istatistiksel değerlendirilmesi yapıldığında, sabit 

ortodontik apareyler yerleştirildikten sonraki tamponlama kapasitesinde, T0 - T1 dönemi 

arasında belirgin artış bulunurken, T1 – T2 dönemi arasında tamponlama kapasitesinde 

gözlenen azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Çalışmamızda bu 

çalışmayla benzer olarak, T0 – T1 döneminde tamponlama kapasitesinde artış 

bulunmuştur ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Ayrıca bu 

çalışmayla uyumlu olarak çalışmamızda, T1 – T2 dönemi arasında tamponlama 

kapasitesinde gözlenen azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

Çalışmamızda oluşturulan gruplara ait ortalama tamponlama kapasitesi değeri 

karşılaştırılarak incelendiğinde, tedavi tekniğinden bağımsız olarak elde edilmiş 

değerleri kapsayan T0 döneminde, labial teknik uygulanan hastalardaki ortalama 

tamponlama kapasitesi değeri (pH) (5.350.41) ile lingual teknik uygulanan 

hastalardaki ortalama tamponlama kapasitesi (pH) (5.200.79) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde bir fark bulunmamıştır. T1 döneminde, labial teknikle tedavi 

edilen olguların tamponlama kapasitesi ortalama değeri (pH) (5.750.79) ile, lingual 



 85 

teknikle tedavi edilen olguların tamponlama kapasitesi ortalama değeri (pH) 

(5.300.85) arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p<0.01). T2 

zamanında yapılan gruplar arası ortalama tamponlama kapasitesi incelemelerinde labial 

teknikle tedavi edilen hastaların ortalama tamponlama kapasitesi değeri (pH) 

(5.500.41) ile lingual teknikle tedavi edilen hastaların ortalama tamponlama kapasitesi 

değeri (pH) (5.000.88) arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark 

bulunmamıştır.  

Çalışmamızda labial ve lingual tedavi tekniklerinin uygulandığı her iki grup 

arasında tamponlama kapasitesinde istatistiksel olarak bir fark bulunmamıştır. Yapılan 

literatür taramasında çalışmamıza benzer literatüre rastlanmamıştır. 

5.5. Mutans Streptokok Değerlerinin Tartışılması 
Çalışmamızda, lingual teknikle tedavi edilen hastaların tükürüğündeki mutans 

streptokoklarının dağılımı T0 döneminde 10 hastadan 5 (%50) tanesinde orta düzeyde, 5 

(%50) tanesinde yüksek düzeyde, T1 döneminde 8 (%80) tanesinde yüksek düzeyde, 2 

(%20) tanesinde orta düzeyde, T2 döneminde 8 (%80) tanesinde yüksek düzeyde ve 2 

(%20) tanesinde orta düzeyde bulunmuştur. Bu bulgulara göre T0 döneminde 

tükürüğünde orta ve yüksek düzeyde mutans streptokokları bulunan bireyler eşit 

dağılım gösterirken T1 ve T2 dönemlerinde tükürüğünde yüksek düzeyde mutans 

streptokokları bulunan bireyler çoğunluğu oluşturmuştur. Tükürüğünde yüksek düzeyde 

mutans streptokokları bulunan bireylerin sayısındaki bu artış istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Bu konu hakkında yapılan literatür taramasında lingual tedavi tekniği 

uygulanan hastalarda tükürükteki mutans streptokoklarının düzeyindeki değişimi 

inceleyen çalışmaya raslanamamıştır. Çalışmamızda, tükürükteki mutans 

streptokoklarının seviyesinde gözlenen bu artışın braketlerin ağız ortamında besin 

birikimine neden olacak düzeyde retansiyon alanı oluşturması sonucunda meydana 

geldiği düşünülmektedir. 

Çalışmamızda, labial teknikle tedavi edilen olguların tükürüğündeki mutans 

streptokoklarının dağılımı T0 döneminde 10 hastadan 7 (%70) tanesinde orta düzeyde, 3 

(%30) tanesinde yüksek düzeyde, T1 döneminde 8 (%80) tanesinde yüksek düzeyde, 2 

(%20) tanesinde orta düzeyde, T2 döneminde 9 (%90) tanesinde yüksek düzeyde, 1 

(%10) tanesinde orta düzeyde bulunmuştur. Bu bulgulara göre T0 döneminde 

tükürüğünde orta düzeyde mutans streptokokları içeren bireyler daha fazla bulunurken 
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T1 ve T2 dönemlerinde tükürüğünde yüksek düzeyde mutans streptokokları içeren 

bireyler daha fazla bulunmuştur. Tükürüğünde yüksek düzeyde mutans streptokokları 

bulunan bireylerin sayısındaki artış T0 - T2 döneminde (p:0.031; p<0.05) istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur.  

Rosenbloom ve Tinanoff (64) 1991 yılında yaptıkları çalışmada, ortodontik 

tedaviden önce, ortodontik tedavi sırasında ve ortodontik tedavi sonrasında tükürükteki 

Streptokokkus mutans seviyelerini değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Çalışmaya dahil 

edilmiş olan 75 hasta 15 kişilik 5 gruba ayrılmıştır. Aktif tedavi grubunun (1.grup) S. 

mutans sayısı diğer dört gruptan belirgin şekilde yüksek bulunmuştur. Aktif tedavi 

grubu ile pekiştirme grubu karşılaştırıldığında pekiştirme grubundaki S. mutans 

seviyesinde belirgin düşüş gözlenmiştir. Pekiştirme ve pekiştirme sonu grubu arasında 

belirgin bir fark bulunmamıştır. Pekiştirme sonu grubu ile aynı yaştaki bireylerden 

oluşan kontol grubu arasında da fark bulunmamıştır. Araştırmaçılar bu bulgulara 

bakarak; sabit ortodontik aygıtların S.mutans seviyesinin artmasında rol oynayabileceği 

sonucuna varmışlardır. Çalışmamızda bu çalışma ile uyumlu olarak aktif tedavi 

sırasında tedavi öncesine göre (T0 – T2 ) tükürükteki mutans streptokoklarının 

seviyesinde istatistiksel artış bulunmuştur. Tükürükteki mutans streptokoklarının 

seviyesinde gözlenen bu yükselmeye braketlerden kaynaklanan retansiyon 

bölgelerindeki artışın sebep olduğu düşünülmektedir 

Türkkahraman ve ark. (75) 2005 yılında yayınladıkları çalışmada; ortodontik 

braketlemeden sonra mikrobiyal flora ve periodontal durumdaki değişiklikleri ve iki 

farklı ark teli bağlama yönteminin bu değişiklikleri etkileyip etkilemediğini belirlemeyi 

amaçladıkları çalışmalarında, mikrobiyal ve periodontal kayıtlar; braketleme işleminden 

önce (T0), braketlendikten bir hafta sonra (T1) ve braketleme işleminden 5 hafta sonra 

(T2) toplanmıştır. Sonuçların değerlendirilmesi neticesinde Streptokokkus mutans 

değerlerinde, tüm zaman aralıklarında istatistiksel olarak anlamlı artış olduğu 

bulunmuştur. Bu çalışma ile uyumlu olarak çalışmamızda braketler uygulandıktan 4 

hafta sonra tükürüğünde yüksek düzeyde mutans bulunan bireylerin sayısında artış 

gözlenmiştir ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Smiech-Slomkowska ve ark. (69) 2007 yılında yayınladıkları; ortodontik tedavi 

gören hastalarda, manuel ortodontik diş fırçası ve diş ipi kullandırılarak verilen oral 

hijyen eğitiminin, plak, S. mutans ve Lactobasillus spp. seviyelerine etkisini 

inceledikleri bu çalışmada; S.mutans seviyelerini tayin etmek için  hastalardan tükürük 
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örnekleri alınmıştır. Ortodontik tedavisi devam etmekte olan hastalardan, ilk örnekler 

toplandıktan sonra, hastalara manuel ortodontik diş fırçası ve diş ipi kullanımı 

anlatılmıştır ve bu oral hijyen eğitiminden 1 ay sonra, oral hijyen eğitiminin etkinliğini 

belirlemek için tekrar S.mutans seviyesine bakılmıştır. Oral hijyen eğitiminin, S. mutans 

seviyesinde belirgin etkisi bulunamamıştır. Çalışmamızda, hastalara tedavi başlamadan 

önce ve aktif tedavi başladıktan sonra kontrol seansları sırasında oral hijyen eğitimi 

verilmiştir ve bu çalışma ile uyumlu olarak oral hijyen eğitiminin tükürükteki mutans 

streptokoklarının seviyesinde düşüş sağlamak için yeterli olmadığı görülmüştür. 

Chang ve ark. (20) 1999 yılında yayınladıkları çalışmalarında, sabit ortodontik 

apareylerin; mutans streptokokları üzerine etkisini incelemek için, tükürük örnekleri; 

braketlemeden 1-2 hafta önce (T0), braketlendikten 1 ay (T1) ve 3 ay (T2) sonra 

toplanmıştır. Tükürüğün ml’sinde bulunan mutans streptokoklarının miktarı 0-3 

arasında skorlanarak ifade edilmiştir. Sabit ortodontik aygıtlar yerleştirildikten sonra 

mutans streptokoklarında belirgin artış bulunmuştur. T0 zamanında, 21 hastadan mutans 

streptokoklarının skoru 3 olan 9 hasta varken bu sayı T1 zamanında 13 hastaya, T2 

zamanında 17 hastaya yükselmiştir. Çalışmamızda T0 zamanında, 10 hastadan mutans 

streptokoklarının skoru 3 (yüksek düzey) olan 3 hasta varken bu sayı T1 zamanında 8 

hastaya, T2 zamanında 9 hastaya yükselmiştir. Çalışmamızda bu çalışmanın sonuçları 

ile uyumlu olarak tükürüğünde yüksek seviyede mutans streptokokları içeren birey 

sayısında artış görülmüştür. T0 – T1 döneminde istatistiksel olarak anlamsız bulunan bu 

artış T0 – T2 döneminde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu sonucun tedavi 

başında yüksek düzey grubunda yer alan hasta sayısının az olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

Tedavi tekniklerine göre tükürükteki mutans sterptokoklarının dağılımı 

karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde iki tedavi grubuna ait braketleme öncesi (T0) 

tükürükteki mutans sterptokoklarının dağılımı incelendiğinden labial teknikle tedavi 

edilen grupta tükürüğünde yüksek düzeyde mutans streptokokları bulunan 3 birey, 

lingual teknikle tedavi edilen grupta ise 5 birey bulunmakta olup bu iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). 

Aynı şekilde iki tedavi grubuna ait T1 döneminde labial teknikle tedavi edilen 

grupta 8 bireyin tükürüğünde , lingual teknikle tedavi edilen gruptada 8 bireyin 

tükürüğünde yüksek düzeyde mutans streptokokları bulunmuştur, iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. T2 döneminde labial teknikle tedavi 
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edilen grupta 9 bireyin tükürüğünde , lingual teknikle tedavi edilen gruptada 8 bireyin 

tükürüğünde yüksek düzeyde mutans streptokokları bulunmuştur, iki gruba ilişkin 

tükürükteki mutans sterptokoklarının dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır. 

Yapılan literatür taramasında, labial ve lingual tedavi tekniklerinin tükürükteki 

mutans streptokoklarının düzeyine etkisini karşılaştırarak inceleyen bir çalışmaya 

rastlanamamıştır. Çalışmamızda labial tedavi tekniği uygulanan grupta olduğu gibi 

lingual tedavi tekniği uygulanan grupta da tükürükteki mutans streptokoklarının 

düzeyinde bir artış gözlenmiştir ve iki tedavi tekniği arasında istatistiksel olarak fark 

bulunmamıştır. Bu sonuçlar her iki tedavi grubunda da braketlemeden 4 ve 8 hafta sonra 

tükürükteki mutans streptokoklarının düzeyinin artış gösterdiğini ancak bu parametre 

açısından tedavi grupları arasında önemli bir fark olmadığını göstermektedir. 

5.6. Laktobasil Değerlerinin Tartışılması 
Lingual teknikle tedavi edilen olguların tükürüğündeki laktobasillerin dağılımı 

T0 döneminde 10 hastadan 4 (%40) tanesinde düşük düzeyde, 3 (%30) tanesinde orta 

düzeyde, 3 (%30) tanesinde yüksek düzeyde, T1 döneminde 2 (%20) tanesinde düşük 

düzeyde, 2 (%20) tanesinde orta düzeyde ve 6 (%60) tanesinde yüksek düzeyde, T2 

döneminde 2 (%20) tanesinde düşük düzeyde, 2 (%20) tanesinde orta düzeyde ve 6 

(%60) tanesinde yüksek düzeyde bulunmuştur. Bu bulgulara göre T0 döneminde 

tükürüğünde düşük düzeyde laktobasil bulunan daha fazla birey bulunurken. T1 ve T2 

dönemlerinde tükürüğünde yüksek düzeyde laktobasil bulunan daha fazla birey yer 

almıştır. Ancak T0 -T1, T1 - T2 ve T0 - T2  döneminde tükürükdeki laktobasillerin 

dağılımı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

Yapılan literatür taramasında lingual tedavi tekniği uygulanan hastalarda 

tükürükteki laktobasil düzeyinin incelendiği bir çalışmaya rastlanamamıştır. 

Çalışmamızda; tükürükteki laktobasil düzeyinin braketleme sonrasında bir miktar artış 

gözlenmesinin sebebinin lingual braketlerin meydana getirdiği retansiyon alanları 

olduğu düşünülmektedir. 

Labial teknikle tedavi edilen hastaların tükürüğündeki laktobasillerin dağılımı T0 

döneminde 10 hastadan 2 (%20) tanesinde düşük düzeyde, 5 (%50) tanesinde orta 

düzeyde ve 3 (%30) tanesinde yüksek düzeyde, T1 döneminde 3 (%30) tanesinde düşük 

düzeyde, 4 (%40) tanesinde orta düzeyde ve 3 (%30) tanesinde yüksek düzeyde, T2 
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döneminde 1 (%10) tanesinde düşük düzeyde, 5 (%50) tanesinde orta düzeyde ve 4 

(%40) tanesinde yüksek düzeyde bulunmuştur. Bu bulgulara göre T0, T1 ve T2 dönemleri 

arasında laktobasil düzeylerinin dağılımı açısından önemli bir değişiklik olmamıştır ve 

T0 -T1 , T1 - T2 ve T0 - T2 döneminde tükürükdeki laktobasillerin dağılımı arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Türkkahraman ve ark.nın (75) çalışmasında, braketleme işleminden önce (T0), 

braketlendikten bir hafta sonra (T1) ve braketleme işleminden 5 hafta sonra (T2) 

toplanmış olan kayıtların sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde laktobasil 

değerinde, tüm zaman aralıklarında istatistiksel olarak anlamlı artış olduğu 

bulunmuştur. Çalışmamızda tükürükteki laktobasil seviyesinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir artış bulunmamıştır. Bilindiği gibi tükürükteki laktobasil seviyesini bireyin 

diyet alışkanlıklarından etkilenmektedir. Karbonhidrat ağırlıklı diyetlerin sıklığı 

tükürükteki laktobasil seviyesini etkilemektedir. Çalışmamızda laktobasil seviyeleriyle 

ilgili elde edilen sonucların ortodontik aygıtların varlığı yanında hastaların diyet 

alışkanlıklarından da etkilenmiş olabileceği düşünülmektedir. 

Smiech-Slomkowska ve ark. (69), ortodontik tedavi gören hastalarda, manuel 

ortodontik diş fırçası ve diş ipi kullandırılarak verilen oral hijyen eğitiminin, plak, S. 

mutans ve Lactobasillus spp. seviyelerine etkisini inceledikleri çalışmada; Lactobasillus 

spp. seviyelerini tayin etmek için ise hastalardan tükürük örnekleri alınmıştır. 

Ortodontik tedavisi devam etmekte olan hastalardan, ilk örnekler toplandıktan sonra, 

hastalara manuel ortodontik diş fırçası ve diş ipi kullanımı anlatılmıştır ve bu oral hijyen 

eğitiminden 1 ay sonra, oral hijyen eğitiminin etkinliğini belirlemek için tekrar 

tükürükte Lactobasillus ssp seviyeleri incelenmiştir. Oral hijyen eğitiminin tükürükteki 

Lactobasillus ssp. seviyesine belirgin etkisi bulunamamıştır. Çalışmamızda, hastalara 

tedavi başlamadan önce ve aktif tedavi başladıktan sonra kontrol seansları sırasında oral 

hijyen eğitimi verilmiştir ve bu çalışma ile uyumlu olarak oral hijyen eğitiminin 

tükürükteki laktobasillerin seviyesinde düşüş sağlamak için yeterli olmadığı 

görülmüştür. Tükürükteki laktobasil seviyesini düşürmek için hastaların karbonhidrat 

miktarı azaltılmış diyet uygulamaları gerektiği düşünülmektedir. 

Chang ve ark. (20) 1999 yılında yayınladıkları çalışmalarında, sabit ortodontik 

apareylerin; laktobasil seviyesi üzerine etkisini incelemek için, tükürük örnekleri; 

braketlemeden 1-2 hafta önce (T0), braketlendikten 1 ay (T1) ve 3 ay (T2) sonra 

toplanmıştır. Tükürüğün ml’sinde bulunan laktobasil miktarı 0-4 arasında skorlanarak 
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ifade edilmiştir. Sabit ortodontik aygıtlar yerleştirildikten sonra laktobasil skoru hızla 

artmıştır. T0 zamanında, laktobasil skoru 3-4 olan 2/21 hasta varken, T1 zamanında 

14/21, T2 zamanında 20/21 hastaya yükselmiştir. Bizim çalışmamızda da T0 zamanında, 

10 hastadan laktobasil skoru 3 (yüksek risk grubunda) olan 3 hasta varken bu sayı T1 

zamanında 3 hasta, T2 zamanında 4 hasta olacak şekilde değişmiştir. Çalışmamızın 

bulguları yapılan çalışmaların sonuçları ile uyumludur. Labial teknik ile tedavi edilen 

grupta braketlerin oluşturduğu retansiyon yerleri tükürükteki laktobasil miktarında 

artışa neden olmuştur ancak çalışmamızda görülen bu artış istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. 

Tedavi tekniklerine göre tükürükteki laktobasillerin dağılımı karşılaştırmalı 

olarak değerlendirildiğinde iki tedavi grubuna ait braketleme öncesi (T0) tükürükteki 

laktobasillerin dağılımı incelendiğinde labial teknikle tedavi edilen grupta tükürüğünde 

yüksek düzeyde laktobasil bulunan 3 birey, lingual teknikle tedavi edilen grupta 3 birey 

bulunmakta olup bu iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Aynı şekilde iki tedavi grubuna ait T1 döneminde labial teknikle tedavi edilen 

grupta 3 bireyin, lingual teknikle tedavi edilen gruptada 6 bireyin tükürüğünde yüksek 

düzeyde laktobasil bulunmuştur. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0.05). T2 döneminde labial teknikle tedavi edilen grupta 4 bireyin, 

lingual teknikle tedavi edilen gruptada 6 bireyin tükürüğünde yüksek düzeyde laktobasil 

bulunmuştur. İki gruba ilişkin tükürükteki laktobasillerin dağılımı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuca göre lingual ve labial ortodontik 

tedavi tekniklerinin tükürükteki laktobasil düzeyindeki artış açısından fark 

oluşturmadığı düşünülmektedir. Yapılan literatür taramasında çalışmamızla benzer 

çalışmaya rastlanamamıştır. 
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5.7. SONUÇ 
10 adet labial, 10 adet lingual teknik ile tedavi edilen toplam 20 olgu üzerinde 

gerçekleştirilen bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

 Lingual tedavi grubunda T0-T1 döneminde plak indeksi 

değerinde, T0-T2 döneminde plak indeksi ve dişeti oluğu kanama indeksi 

değerinde istatistiksel olarak anlamlı artış bulunmuştur. T0 dönemine 

göre T1 ve T2 dönemlerinde tükürüğünde yüksek düzeyde mutans 

streptokokları ve laktobasil bulunduran bireylerin sayısında bir artış 

görülmüştür ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

 Labial tedavi grubunda T0-T1 döneminde plak indeksi değerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmayan artış, T1-T2 döneminde 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmayan azalma görülmüştür. T0-T1 

döneminde dişeti oluğu kanama indeksi değerinde istatistiksel olarak 

anlamlı artış, T1-T2 döneminde istatistiksel olarak anlamlı azalma 

bulunmuştur. T0 dönemine göre T1 ve T2 dönemlerinde tükürüğünde 

yüksek düzeyde mutans streptokokları bulunan bireylerin sayısında artış 

bulunmuştur. T0 dönemine göre T1 dönemindeki artış istatistiksel olarak 

anlamsız iken T2 dönemindeki artış istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Labial tedavi grubunda tükürüğünde yüksek düzeyde 

laktobasil bulunana bireylerin sayısında T0 dönemine göre T1 döneminde 

bir değişiklik yok iken T2 döneminde istatistiksel olmayan bir artış 

görülmüştür. 

 Plak indeksi değerleri karşılaştırıldığında iki teknik arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 Kanama indeksi değerleri karşılaştırıldığında iki teknik arasında 

braketlemeden 4 hafta sonra (T1 döneminde), labial teknikle tedavi 

edilen olguların dişeti oluğu kanama indeksi ortalama değerleri, 

lingual teknikle tedavi edilen olguların dişeti oluğu kanama indeksi 

ortalama değerlerinden yüksek bulunmuştur ve bu fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. 
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 Tükürük akış hızı değerleri karşılaştırıldığında iki teknik arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 Tamponlama kapasitesi değerleri karşılaştırıldığında iki teknik 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 Tükürükteki mutans streptokoklarının artışı açısından iki teknik 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 Tükürükteki laktobasillerin artışı açısından iki teknik arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 

Tüm bu bulguların ışığı altında çalışmamızın bulgularını şu şekilde 

yorumlamaktayız:  

Labial ve lingual ortodontik aygıtların her ikisininde ağız ortamında retansiyon 

yerlerini arttırması sonucunda braket çevrelerinde besinlerin birikmesine, ağız 

hijyeninin kötüleşmesine, tükürükteki mutans streptokoklarının ve laktobasillerin 

seviyesinde artışa neden olmaktadır. Ancak  mutans streptokoklarının ve laktobasillerin 

seviyesinde gözlenen bu artış açısından tedavi teknikleri arasında önemli bir fark 

yoktur.  

Bu çalışmada verilen ağız hijyeni eğitimi, braketlere adaptasyonlarından sonra 

labial teknik ile tedavi edilen hastalarda biraz daha başarılı olmuş dolayısıyla bu 

bireylerde plak ve kanama indeksi değerlerinde düşüş sağlanmıştır. Ancak  laktobasil ve 

mutans streptokoklarının seviyesini düşürmekte ağız hijyeni eğitimi tek başına yeterli 

olamamıştır. Sabit ortodontik tedavi gören hastaların çürük riskini düşürmek için diş 

fırçalama işlemini ile birlikte ağız gargarası kullanmalarının uygun olacağı 

düşünülmektedir. 
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