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ÖZET 

ÇÖMLEKÇĐ H. Ozonun antimikrobiyal etkinliğinin çürük tedavisinde in vitro 

olarak değerlendirilmesi. Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Pedodonti 

ABD. Doktora Tezi. Đstanbul. 2009. 

Ozon (O3) günümüzde diş çürüğü  tedavi stratejilerine alternatif olarak önerilen 
terapötik, antimikrobiyal bir ajandır.  

Bu çalışmanın amacı, ozonun in-vitro koşullarda ağız mikroorganizmaları ve 
biyofilm üzerindeki antimikrobiyal etkinliğinin araştırılmasıdır. 

Standart hidroksiapatit diskleri üzerinde birden çok mikroorganizmadan 
meydana gelen Zürich Biyofilm modeli  oluşturuldu. 0,5, 16,5, 40,5, 64,5 saat sürelerde 
oluşturulan biyofilmlere 10, 20, 30 ve 40 saniye süre ile ozon uygulandı, biyofilmler 
Live/Dead® BacLight Bacterial Viability Kiti ile boyandı ve  floresan mikroskobunda  
ölü ve canlı mikroorganizma sayısı hesaplandı.  

Elde edilen veriler NCSS 2007&PASS 2008 Statistical Software kullanarak 
Oneway Anova ve Tukey HDS testleri ile istatistiksel olarak analiz edildi. 

Ozonun çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı oranının  kok  ve maya 
türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı oranından anlamlı derecede yüksek (p<0.001) 
olduğu saptandı. Biyofilm oluşum sürelerine göre ozon başarı oranları 
değerlendirildiğinde, 64.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde elde edilen başarı oranının 
0.5, 16.5 ve 40.5 saat biyofilm oluşum sürelerindeki başarı oranlarından anlamlı 
derecede yüksek (p<0.001) olduğu belirlendi. Ozon uygulama sürelerinin başarısı 
incelendiğinde, 10 ve 20 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı oranlarının 30 
ve 40 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı oranlarından anlamlı derecede düşük 
(p<0.001) olduğu saptandı. 30 ve 40 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı oranları 
arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p>0.05) bulunmadı. 

Sonuç olarak, ozonun uygun doz ve sürede kullanıldığında bakteri ve mayalar 
üzerinde etkili olduğu ve diğer  tedavi yöntemlerine alternatif  bir antimikrobiyal ajan 
olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı. 

 

Anahtar Kelimeler:  Ozon, Zürich Biyofilm, antibakteriyel etki, çürük, dental plak. 
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ABSTRACT 

ÇÖMLEKÇĐ H. In vitro evaluation of anti-microbial efficacy of Ozone in caries 

removal. Đstanbul University, Institute of Health Science,Department of Pedodontics. 

Pedodonti ABD. Ph.D. Thesis. Đstanbul. 2009. 

Ozone (O3) is a therapeutic and antimicrobial agent recommended as an 
alternative to the treatment strategies of dental caries nowadays.  

The aim of this study is to examine in vitro the ozone’s antimicrobial effect on 
biofilm and oral microorganisms.  

Zürich Biofilm model was created with more than one type of microorganisms 
on standard hydroxyapatite discs. Ozone was applied on biofilms  in 0.5, 16.5, 40.5 and 
64.5 hours for 10, 20, 30 and 40 seconds; then all biofilms were stained with 
Live/Dead®  BacLight Bacterial Viability Kit and the amount of total dead and live 
microorganisms were calculated by the  fluorescence microscope.  

All data was analyzed statistically by Oneway Anova and Tukey HDS tests 
using NCSS 2007&PASS 2008 Statistical Software. 

Ozone’s success rates on rod type microorganisms  were found significantly 
greater (p<0.001)  than coccus and yeast types; and ozone’s success rate  on 64.5 hours 
of  biofilm   was determined significantly greater (p<0.001)   than 0.5, 16.5 and 40.5 
hours of biofilm times. Furthermore, ozone’s  success rates were found significantly 
lower (p<0.001)  at 10 and 20 seconds than 30 and 40 seconds of application times;  and 
no statistically significant difference (p>0.05) was determined between the ozone 
application times of 30 and 40 seconds. 

In conclusion, ozone when used with proper dose and  period is effective on 
bacteria and yeast; thus ozone could be used as an alternative antimicrobial agent to the 
other treatment strategies. 

  

 

 

Key Words: Ozone, Zürich Biofilm, antibacterial effect, decay, dental plaque  

 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. 

Project No: T-922/06102006



1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Diş sert dokularını oluşturan inorganik kalsiyumfosfat kristalleri ile organik 

matriks arasındaki elektrostatik bağlantının, H+ iyonları tarafından fiziko-kimyasal 

düzeyde bozulması ve kalsiyumfosfat kristallerinin yıkımı ile başlayan, sonra dokuda 

submikroskobik, mikroskobik ve ardından makroskobik madde kaybına neden olan 

olaylar dizisi, diş çürüğü olarak adlandırılmaktadır (11). Mine ve dentinin 

demineralizasyonuna; supragingival plak biyofilmindeki; birincil olarak mutans 

streptokoklarının, ikincil olarakta laktobasillerin, diyetle alınan glukoz ve sakkarozdan 

asit üretimleri neden olmaktadır (62). 

Dental biyofilm, kompleks ve dinamik bir mikrobiyal ekosistem olarak 

tanımlanabilmektedir ve diş çürükleri ile periodontal hastalıkların gelişmesinde önemli 

bir rol oynadığı bilinmektedir (3,73,74,98,102,104,106,113). 

Diş çürüğünün tedavisinde mevcut tedavi yöntemlerine alternatif olarak ozon 

gazı (O3) faydalı terapötik bir ajan olarak önerilmektedir (12). Tedavi; dişin mikrobiyal 

etkinliğe direncini artırarak ve mikrobiyal etkinliği azaltarak sağlanmaktadır. Mevcut 

materyal ve tekniklere ek olarak ozonun terapötik etkileri ile diş demineralizasyonunu 

azaltarak olumlu sonuçlar sağlamaktadır (12). 

Restoratif materyaller kullanılmadan etkili bir düzeyde ozon, fissür örtücü 

kullanarak ya da kullanmayarak çürük lezyonlarına uygulanabilmektedir. Bu yeni, 

restoratif olmayan tedavi şekli diş çürüklerinin durdurulması ve/veya tedavi edilmesini 

amaçlamaktadır ve çürüğün kimyasal kompozisyonunun incelenmesiyle 

değerlendirilmektedir (12). 

Ozonun etki mekanizmasının temeli, bakteri hücre duvarını inhibe ederek, 

bakterinin üremesini engellemesidir (8,12,15,22,48,80,82). Diş çürüğüne sebep olan 

Streptococcus mutans , Streptococcus sobrinus ve laktobasiller üzerine ozonun 10 ya da 

20 saniye (sn) uygulanması ile %99 oranında öldürücü etki oluşturduğu bilinmektedir 

(12,48).  

Bu çalışmada, ozonun in-vitro koşullarda ağız mikroorganizmaları ve biyofilm 

üzerindeki antimikrobiyal etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. Biyofilmin Tanımı ve Tarihçesi  

 

Biyofilm günümüze kadar birçok araştırıcı tarafından farklı şekillerde 

tanımlanmıştır. Đlk olarak 17. yüzyıl’da Leewenhoek’in kendi dişinden almış olduğu 

örnekte plaklar içinde yaşayan mikroorganizmalardan bahsetmesinden sonra, 1978 

yılına kadar biyofilmin varlığından bahsedilmemiştir (32,98). 1978 yılında ilk defa 

bakterilerin, yeterli yiyecek bulunan yüzeylere yapışan bir matriks ile çevrili biyofilm 

içinde ürediği tezi ortaya atılmıştır ve Costerton tarafından ilk defa ‘biyofilm’ terimi 

kullanılmıştır (32). Sonrasında yapılan çalışmalarda özellikle su ekosisteminde, derin 

yeraltısuları ve okyanusların derinlikleri hariç, biyofilmin tüm tabii ekosistemde 

oluşabildiği kabul edilmektedir (25,26,100,120). 

Biyofilm tanımı, son 30 yıl içerisinde elde edilen bilgiler ışığında geliştirilmi ştir. 

Marshall 1976 yılında bakterilerin çeşitli yüzeylere yapışmasını sağlayan çok ince 

ekstrasellüler polimer fibrillerden bahsetmiştir. Costerton ve arkadaşları bakterilerin 

polisakkarit yapıda bir glikokaliks matriks içerisinde bulunduğunu ve bu yapının 

adezyonu kolaylaştırdığını gözlemlemişlerdir. Yine Costerton 1987’de biyofilmlerin 

yüksek oranda sulu (hidrate) anyonik ekzopolimer matriks içinde bulunan 

mikrokoloniler olduğunu belirtmişlerdir (32,105). Biyofilmin en yeni tanımı ise, canlı 

ya da cansız bir yüzeye yapışarak kendi ürettikleri organik bir ekzopolisakkarit matriks 

içine gömülü ve hareketsiz olarak birbirine, bir katı yüzeye ya da bir ara yüzeye geri 

dönüşümsüz olarak tutunmuş genetik yapı ve protein sentezi açısından tamamen değişik 

yapıda olan mikroorganizmaların oluşturduğu topluluk olarak belirtilmektedir 

(5,29,55,97,99110,113,114). Biyofilm tabakasına; su ile temas eden tüm yüzeylerde, 

örneğin; endüstriyel ya da evsel su sistemlerinde, ısı değiştiricilerde, su ileten borularda, 

su arıtma, depolama, işleme ve dağıtım tesislerinde, soğutma kulelerinde, kağıt 

makinelerinde, tıbbi cihazlarda ve diş ünitlerinde rastlanabilmektedir(5,113). Bu 

ortamlarda biyofilm tabakası, bakterileri başta klor olmak üzere dezenfektanlardan, 

besinsizlikten, kuraklıktan, pH dalgalanmalarından ve toksinlerden korumaktadır. Bu 

cansız yüzeylerin yanı sıra biyofilm canlı organizmada da çeşitli koşullarda, çeşitli 

dokularda oluşmaktadır. Biyofilmlerin bir kısmı organizma açısından koruyucu bir rol 
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üstlenirken, özellikle immün sistemi baskılanmış hastalarda ve kalıcı tıbbi araç ya da 

kateteri olan hastalarda ciddi infeksiyonlara yol açabilmektedir. Biyofilmler insan 

vücudunda kateterler, kontakt lens, protez kalp kapakçıkları ve kalp pilleri, rahim içi 

araç, böbrek taşı, akciğer dokusu gibi canlı cansız birçok yüzeyde bulunabilmektedir 

(5,81). 

Donlan ve Costerton biyofilm tanımını biraz daha geliştirmiş ve biyofilmleri 

aşağıdaki özelliklere sahip mikrobiyal hücrelerden oluşan hareketsiz bir topluluk olarak 

tanımlamışlardır (Şekil 2.2). 

 

� Hücreler geri dönüşümsüz olarak bir substrata, ara yüze ya da 

birbirlerine tutunmuşlardır.  

 

� Hücreler kendi ürettikleri ekstrasellüler polimerik maddelerden oluşan 

bir matriks içerisinde gömülüdürler.  

 

� Üreme hızları ve gen transkripsiyonları açısından serbest dolaşan 

türdeşleri ile aralarında farklılıklar vardır.  

 

Bu tanım çok önemlidir çünkü bir yüzeyde koloniler halinde tutunarak yaşayan 

bazı mikroorganizmaların oluşturdukları her tabakaya ‘biyofilm’ denilmemelidir. 

Gerçekte biyofilm olmayan bu topluluklar, bulundukları yüzeylerde planktonik hücre 

davranışı sergilemeye devam ederler. Hiçbirinde biyofilm içerisindeki bakterilerde 

izlenen direnç ve geri dönüşümsüz yapışma gibi özellikler gözlenmemektedir. Bununla 

beraber, biyofilm içerisindeki hücrelerin zamanla matriksten koparak ayrıldıkları ve 

dolaşıma geçtikleri unutulmamalıdır. Dolaşıma geçen bu hücreler, planktonik formda 

olmalarına rağmen, ayrıldıkları topluluğun tüm direnç karakterlerini taşımaktadırlar 

(24,32). Biyofilm bakterileri, çevre koşullarına  serbest bulunan planktonik 

bakterilerden daha dirençlidirler (29,63,76,80,81,82,97,104,109). 
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Biyofilmin planktonik bakteriden üstünlükleri Donlan (2002) tarafından dört 

madde altında toplanmıştır. Bunlar sırası ile: 

1. Ekstrasellüler polisakkarit (EPS) çevreden besin maddelerini (karbon (C), 

azot (N), fosfat (PO4
-3) gibi) konsantre ederek bakterilerin kullanımına sunar. 

2. Biyofilm oluşumunda bulunan bakteriler; antimikrobiyal maddeler, yüzey 

gerilimini değiştiren ajanlar, sıcaklık, konağa ait fagositler, konak oksijen radikalleri, 

proteazlar gibi çeşitli koşullara ve maddelere karşı dirençlilik geliştirirler. Bu direnç, 

üremenin durdurulup canlılığın korunmasından, genetik düzenleme ile yukarı ya da 

aşağıya doğru düzenleme ile modifikasyona kadar değişen reaksiyonlar halinde 

gözlemlenir. 

3. Tabakalı dizilim sonucu yüzeyde bulunan çeşitli bakteriler mekanik kalkan 

etkilerinin yanısıra; katalaz, peroksidaz, proteaz ve lipaz inhibitörleri salgılayarak 

antimikrobiyellere karşı iç yüzeyde bulunan bakterileri korurlar. 

4. Biyofilm parçaları koparak yeni yüzeylere yayılır. Planktonik bir hücrenin 

tutunmasından daha kolay bir tutunma gerçekleştirirler (63). 

 

2.2.  Biyofilmin Yapısı ve Genel Özellikleri 

 

Üç boyutlu perspektiften bakıldığında biyofilm, matriksleri içerisinde 

yaşamlarını sürdüren hücrelere, esansiyel besinlerin ve oksijenin taşınmasına imkan 

tanıyan ‘‘su kanallarına’’ sahip, çok tabakalı heterojen bir yapıya sahiptir. Biyofilm, 

bakterinin yüzeyinde düzensiz bir şekilde dağılmış polisakkarit tabiatındaki bir 

matrikstir. Yapılan çalışmalarda matriksin yoğunluğu ve genişliği sadece hücresel ve 

hücresel olmayan yapılar arasında değil  zamanla mikroorganizmaların türleri arasında 

da değişmektedir. Bütün biyofilmlerin büyük bölümü (%73-98) sulu (hidrate) şekildedir 

(4,29,41,100).  

Bir biyofilmin oluşması için gerekli olan ortak bileşenler mikroorganizma, 

glikokaliks ve yüzeydir. Bu bileşenlerden biri olmadığı takdirde biyofilm 

oluşamamaktadır. Biyofilmler tek bir mikroorganizma türü tarafından oluşturulabildiği 

gibi birden fazla türü de yapısında barındırabilmektedir (5,29). Farklı türlerde oluşan 
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biyofilmlerde her tür kendi mikrokolonisini oluşturur. Bu mikrokoloniler birbirlerinden 

su kanalları aracılığı ile ayrılmıştır. Bu su kanalları içinde devam eden su akışı besin 

maddelerinin ve oksijenin difüzyonunu sağlar. Sistemin yapısına, mikroorganizmanın 

türüne ve çevresel faktörlere bağlı olarak olgun bir biyofilmin oluşması birkaç saat ile 

birkaç hafta zaman almaktadır (5,29).  

Biyofilmle ilgili ilk çalı şmalarda taramalı (scanning) elektron mikroskobu 

(SEM) kullanılmıştır. Bu yöntemde alınan örnek, inceleme öncesinde alkol, aseton ve 

ksilen gibi çözücüler kullanılarak susuz hale (dehidrate) getirilmektedir. Bu 

dehidratasyon işlemi de bir kısım artefaktların oluşmasına neden olabilmektedir (120). 

Transmisyon elektron mikroskobu (TEM) ve ruthenyum kırmızısı gibi bazı 

polisakkarit boyaların kullanılmasından sonra biyofilm içerisindeki ekstrasellüler 

matriks yapısı ve bunun hücrelerle olan ilişkisi daha iyi anlaşılmıştır (120). 

1980’lerde konfokal lazer taramalı mikroskobun (confocal laser scanning 

microscope (CLSM)) keşfinden sonra biyofilm araştırmalarında büyük ilerlemeler 

kaydedilmiştir (29,99,120). CLSM biyofilmi 3 boyutlu olarak değerlendirmemizi 

sağlayabilmektedir (110). CLSM ve floresan mikroskoplarının kullanılmasından sonra 

biyofilm içindeki mikroorganizmalar bazı floresan boyalarla boyanmaya başlanmış; 

spesifik hücre fonksiyonları için spesifik dalga boyunda floresan boyalar dizayn 

edilmiş, böylelikle bazı hücre fonksiyonlarının da değerlendirilmesi mümkün olmuştur. 

Daha sonra ise hücre canlılığını gösteren boyalar geliştirilmi ştir. Bu sayede 

araştırmacılar hangi hücrenin canlı olup olmadığını belirleme imkanına kavuşmuşlardır. 

Floresan antiserumlar ve floresan in situ hibridizasyon yöntemleri sayesinde de çok 

türden oluşan biyofilm oluşumları içerisinde spesifik mikroorganizmaların tanınması 

sağlanmıştır (120). 

Mikroskobik olarak incelendiğinde biyofilm, arasından kanalların geçtiği 

mercan kayalıklar üzerindeki, piramit ya da mantar şekilli uzantılardan oluşan bir 

oluşum görünümündedir. Biyofilmin mercan kayalık görünümlü yoğun ve kompleks 

yapısı, ortamdaki organik ve inorganik moleküllerin ekstrasellüler yapısında toplanması 

ile oluşur. Biyofilmin gelişme potansiyeli yakın çevredeki besinlerin kullanımı ve hücre 

içine alınımı, atıklarının uzaklaştırılması ile yakın ilişkili olup, bunların dışında besin 

kısıtlanması sonucu salgılanan Quorum-Sensing (QS) moleküllerinin salınımı, ortam 
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pH’ı, oksijen (O2) perfüzyonu, karbon kaynağı ve ozmolarite de üremesinde etkilidir 

(4,100). 

Yapılan araştırmalar, biyofilmlerin sadece yüzeye yapışmış durumda bulunan ve 

içerisinde mikroorganizmaların bulunduğu homojen bir tabakadan ibaret olmadığını, 

bakterilerin belirli bir yapıya sahip, koordinasyon yeteneği bulunan fonksiyonel 

toplulukların oluşturduğu biyolojik sistemler olduğunu ortaya koymuştur (28).  

Biyofilmler, matriksleri içerisinde yaşamlarını sürdüren hücrelere esansiyel besinlerin 

ve oksijenin taşınmasına imkan tanıyan 'su kanallarına' sahip, çok tabakalı heterojen bir 

yapıya sahiptirler (19,29,111). Tam hidrate ve canlı biyofilm hacminin %15 hücre , % 

85 matriks materyali tarafından oluşturulduğu ve hücrelerin matrikslerinin çevrelediği 

farklı yüksekliklerdeki 'kuleler' ya da 'mantarlar' içerisinde bulundukları anlaşılmıştır 

(Şekil 2-1) (24,32).  

 

Şekil  2-1: Biyofilmlerin yapısal elementlerini oluşturan kule veya mantar benzeri 
kümelenme gösteren mikrokolonilerin şematik görünümü.  

 

Biyofilm bakterileri bir yüzeye yapıştıktan ve biyofilm oluşturduktan sonra o 

yüzeyden hafif durulama ile uzaklaştırılamamaktadırlar. Biyofilm matrikslerinin 

içerisinde hücresel olmayan mineral kristalleri, korozyon partikülleri, kil ya da çamur 

parçaları ya da kan bileşenleri bulunabilmektedir (24,33,63,65). 

Biyofilm içerisinde yaşayan mikroorganizmalar tarafından sentezlenen 

polisakkaritler, biyofilmin ana ekstrasellüler komponentini oluşturmaktadırlar (81). 
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Đçerisinde yaşayan organizmaya bağlı olarak biyofilm matriksi farklı özellikler 

taşıyabilmektedir. Gram negatif (gr-) bakterilerin nötral ya da polianyonik biyofilmler 

oluşturduğu ve Gram pozitif  (gr+) bakterilerin katyonik matriksler oluşturduğu 

bilinmektedir. Glikoziltransferaz (GTF) enziminin katalize etmesiyle biyofilmin 

polisakkarit matriksi oluşmaktadır (88,110). GTF enzimi, çözülebilen ve çözülemeyen 

glukanların sentezinden sorumludur ve sadece biyofilm olşumuna katkı sağlamamakta 

aynı zamanda da mikroorganizmaların diş yüzeyine sakkaroza bağlı adezyonunda 

önemli rol oynamaktadır (62). 

 

2.3.  Biyofilmin Geli şim Evreleri 

 

Biyofilm oluşturan bakteriler, yaşadıkları ekosistem ne olursa olsun, aynı şekilde 

biyofilm oluşturmaktadırlar (27,63). 

Biyofilm gelişimi beş evrede gerçekleşmektedir (Şekil 2-2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  2-2: Biyofilm gelişim evreleri 

 

1. Tutunma 

Biyofilm oluşumu bakterilerin bir yüzeye tutunmaları ile başlayan dinamik bir 

süreçtir (24,41). Bu tutunma sonucu biyofilm fenotipinin ortaya çıkmasına neden olan 
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bir dizi genetik işlem başlatılır. Bakterilerin bir yüzeye tutunabilmeleri için, kendilerinin 

bir yüzey ile ne zaman temas kurduklarını anlamaları gereklidir. Bakteriler bu çevresel 

stimulusları fenotipik değişiklere çevirebilmek amacı ile, bir verici ve bir alıcıdan 

oluşan düzenleyici bir sisteme sahiptir. Tutunma işleminden sonra biyofilm oluşturmak 

yönünde farklılaşma işleminin başlaması, quorum - sensing sistemi denilen başka bir 

haberleşme sisteminden gelen yanıtlara bağlıdır. Bu sistem ile bakteriler çevrelerindeki 

bakteriyel popülasyonun yoğunluğunu belirlerler. Bir yüzeye tutunan her bakteri, 

ortama 'Ben buradayım' mesajı veren bir molekül salgılar. Yüzeye tutunan bakterilerin 

sayısı arttıkça, bu sinyalin lokal konsantrasyonları artmaktadır. Bu sinyal molekülünün 

konsantrasyonundaki artışı ile birlikte, biyofilm oluşumuna yönelik bir dizi işlem 

başlatılmış olur. Yani, biyofilm içerisindeki bakteriler intersellüler, düşük molekül 

ağırlıklarına sahip haberciler aracılığı ile haberleşmektedirler (24,41). Yüzeye organik 

ve/veya inorganik maddelerin yapışmasını takiben mikroorganizmalar bu yüzeye geri 

dönüşür özellikte tutunur (5,81). Bakterinin hareketi ya da bakteri yüzeyi ile tutunulan 

yüzey arasındaki elektrostatik ya da fiziksel etkileşimler bu evrede rol oynamaktadır 

(5). 

2. Yapışma 

Bakterilerin yüzeye yapışma ya da kuvvetli bir şekilde tutunma işlemidir. 

Yüzeye tutunan hücreler, bakteri hücre zarındaki proteinlerin uyarımı sonucunda 

ekzopolisakkarit yapıda materyal sentezlemeye başlar ve bu da hücrelerin birbirine ve 

yüzeye tutunmasını sağlar. Ekzopolisakkarit  zamanla bakterinin olumsuz çevre 

koşullarından korunmasını da sağlamaktadır (5,24,29,41,81). 

3. Kolonizasyon 

Yüzeye tutunan bakteriler bölünüp çoğalarak biyofilmin en küçük organizasyon 

birimi olan mikrokolonileri oluşturmaktadırlar. 

4. Olgunlaşma  

Mikrokoloniler ürerler ve kompleks, mantar şeklindeki yapılara ya da kulelere 

dönüşürler. Konfokal lazer taramalı mikroskop ile yapılan çalışmalar bakterilerin, 

kompleks ekzopolisakkarit ile çevrilmiş mikrokoloniler içerisinde yaşadıklarını ortaya 

koymuşlardır. Çeşitli yüksekliklerde kuleler oluşturan mikrokolonilerin aralarında, 
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besinlerin ulaştırılması ve metabolik atık ürünlerin uzaklaştırılması için primitif bir 

dolaşım sistemi olarak görev yapan su kanalları bulunmaktadır (24,29,41,99). 

5. Kopma ya da Ayrılma  

Bu evrede tek bir bakteri ya da bakteri kümeleri biyofilm tabakasından koparak 

ortama yayılır. Bu ayrılma işlemi dış kuvvetlerin etkisiyle olabileceği gibi, biyofilm 

oluşum sürecinin bir parçası olarak tek bir hücrenin ya da birçok hücrenin emboli 

şeklinde kopmasının bir sonucu olarak olabilmektedir (24,41).  

 

2.4.  Biyofilm Olu şumunda Quorum Sensing Mekanizmaları  

 

Biyofilm oluşumu, bakterilerin bir araya gelerek belirli bir yüzeye tutunarak 

yapışmaları ve o yüzeydeki diğer türlerle birlikte yaşamaya devam ettikleri, rastgele 

gerçekleşen bir olay değildir (23,41,110). Bakteriler biyofilm oluşumunu hücreden 

hücreye yollanan iletişim sinyalleri aracılığı ile kontrol etmektedirler (Şekil 2-3) (5, 

27,29,30,40,55,95,110,113). Đletişim sinyali olarak çeşitli kimyasal mekanizmaları 

kullanmaktadırlar (55,99,101).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Center for biofilm engineering MSU-BOZEMAN, 1997  

Şekil  2-3: Biyofilm içerisindeki hücreler yeni mikrokoloniler oluşturabilmek için 
birbirleriyle haberle şirler.  

Hücreler Arası Đletişim 
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Bakteriler ürettikleri sinyal moleküllerinin yoğunluğunu ölçebilmekte, böylece 

çevrelerindeki diğer mikroorganizmaların miktarını hissedebilmektedir. Son zamanlarda 

kullanılmaya başlanan "Quorum Sensing" terimi de bu özellikten hareketle 

"Quorum:salt çoğunluk" ve "sense: hissetme" kelimelerinden oluşturulmuştur (101). Đlk 

Quorum Sensing incelemeleri, 1960'lara dayanmaktadır ve serbest yaşayan iki deniz 

vibriosu olan Vibrio fischeri (V. fisheri) ve Vibrio harveyi (V.harveyi) üzerinde 

gerçekleştirilmi ştir (55,59). 

 Bakterilerin ürettikleri kimyasal sinyalin, lokal ekstrasellüler 

konsantrasyonunun belirli bir seviyeye ulaşması, çevrede bulunan bakteriler için o 

bölgede belirli yoğunlukta bir hücresel kümelenmenin başladığı anlamına gelir 

(24,55,95). “Quorum sensing” sistemi de bakterinin, etrafındaki populasyon 

yoğunluğunu saptamasına yarayan bir sistemdir. Bakteri bu bilgiyi birçok genin 

kontrolünü sağlamakta kullanır. “Quorum sensing” kavramı “minimum popülasyon 

birimini algılama” olarak da ifade edilebilmektedir. “Quorum sensing” sinyalleri 

sayesinde bir odakta toplanan mikroorganizmalar biyofilmin temelini oluşturmaktadırlar 

(55,81,101,110).  

“Quorum sensing” sisteminin bakteriye getirdiği pek çok avantaj vardır. Bu 

sistem sayesinde bakteri davranışlarını koordine ederek, besin kaynaklarına adaptasyon 

geliştirir. Besin için yarışan diğer bakterilere karşı savaşabilir. En önemlisi, infeksiyon 

sırasında virülans faktörlerinin düzenlenmesi sonucu konakta immün yanıttan 

kaçabilmektedir. 

“Quorum sensing” sistemi içinde en önemli rolü sinyal molekülleri 

üstlenmektedir. Bu moleküllere aynı zamanda “autoinducer” (AI) da denilmektedir 

(101,81,55). Bakterilerdeki sinyal molekülleri gram negatif bakterilerde asil homoserin 

lakton (AHL), siklik dipeptidler, gram pozitif bakterilerde küçük peptidler, hem gram-

negatif hem de gram-pozitif bakterilerde “autoinducer-2”dir (AI-2) 

(5,55,63,74,101,109,110). AI 2 bakteri türleri arasındaki iletişimi sağlamaktadırlar (95). 

QS moleküllerinin "auto-inducer (AI)" olarak da ifade edilmelerinin nedeni, üretildikleri 

hücrenin metabolizması üzerinde düzenleyici etki göstermeleridir (101).  

Farklı insan topluluklarının farklı diller kullanmaları gibi, farklı mikroorganizma 

türleri de genellikle farklı QS moleküllerini kullanmaktadırlar. Bu nedenle farklı QS 

moleküllerini kullanan mikroorganizmalar da birbirleri ile anlaşamamaktadır. Sinyal 
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molekülleri AHL, "autoinducer peptidler (AIP)" ve "autoinducer 2" bileşikleri başta 

olmak üzere birkaç farklı sınıfta incelenir. Her bir sınıf içerisinde yan zincir uzunluk 

farklılığı gibi küçük değişiklikler görülebilmektedir. Bazı mikroorganizmalar ise birden 

fazla farklı QS molekülü kullanmaktadır. Aynen bir dildeki farklı kelimelerin farklı 

anlamlar taşımaları gibi, farklı QS moleküllerinin doğurduğu yanıtlar da farklı 

olmaktadır. Bununla birlikte, farklı türler arasında QS molekülleri aracılığı ile iletişim 

kurulabildiği de bilinmektedir. Bu tarz çapraz iletişim özellikle birden çok türden oluşan 

mikroorganizma topluluklarının bir arada olduğu biyofilmlerde önemlidir (55,101). 

Çoklu tür biyofilmler arasındaki iletişimin AI-2 sinyalleri aracılığı ile düzenlendiği 

bilinmektedir (55). Örneğin Rickard ve ark.ları (95) ile McNab ve ark.ları (77) farklı 

bakteriler arasındaki iletişimin ve biyofilm oluşumunun AI-2 sinyalleri tarafından 

yönetildiğini göstermişlerdir (55). 

QS moleküllerini hücresel metabolitlerden ayıran özellikler; 

1. QS molekülünün üretimi üremenin değişik basamaklarında, özel fizyolojik 

koşullar altında ya da çevresel değişikliklere cevap olarak ortaya çıkması, 

2. QS molekülünün ekstrasellüler olarak birikmesi ve özgün reseptörler 

tarafından algılanması, 

3. QS molekülünün birikmesi kritik bir eşik değerine ulaştığında planlanmış bir 

cevabı doğurması, 

4. QS molekülün doğurduğu hücresel cevap, QS molekülünün metabolize ya da 

detoksifiye edilmesinden çok daha geniş olmalarıdır. 

Bu dört özellikten ilk üçünü birçok metabolit de gösterirken, dördüncü özellik 

bir QS molekülünün mutlaka taşıması gereken bir özelliktir (118). 

 

2.5.  Biyofilm Đçindeki Bakterilerin Özellikleri 

 

Biyofilm ve onu oluşturan bakteriler biyofilm oluşumu sonucu birtakım 

özellikler kazanmaktadırlar. 
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1.Çevresel faktörlere direnç 

Biyofilmler bakterileri nem, ısı ve pH değişiklikleri gibi çevresel koşullardaki 

değişimlerden ve ultraviyole ışığa maruz kalmanın doğuracağı zararlardan 

korumaktadırlar. Biyofilm kan akımı ve tükürüğün yıkama gücü gibi bir takım fiziksel 

güçlere karşı dayanıklılık göstermektedir. Ortamın besin durumu dışında, sıcaklık, 

osmolarite, pH, demir ve oksijen gibi diğer çevresel faktörler de biyofilm oluşumu 

üzerinde rol oynamaktadır (29,41). 

 

2.Besinlerin depolanması ve atıkların uzaklaştırılması 

Biyofilm içerisindeki mikrokolonileri çevreleyen alanlarda yüksek geçirgenliğe 

sahip, dolaşım sistemine benzeyen su kanalları bulunmaktadır. Bu sistem hem 

besinlerin biyofilm içerisinde eşit bir şekilde dağıtılması, hem de potansiyel olarak 

toksik metabolitlerin uzaklaştırılması görevini üstlenmektedir (29,41,43). 

 

3.Fagositozdan ve antibiyotiklerden korunma 

Bakterilerin kümeler halinde ve ekzopolisakkarit matriks içerisinde bulunmaları 

sonucu fagosite edilmeleri güçleşmekte ve hümoral immün sistem bileşenlerinin 

bakterilere ulaşmaları engellenmiş olmaktadır. Biyofilmin büyük bir bölümünü 

oluşturan ekzopolisakkaritler savunmada önemli rol oynayan moleküllerdir. 

Ekzopolisakkaritler bulunduğu bakteriyi güç alanlarından (elektrik çekimi) 

uzaklaştırarak inflamatuar hücrelerin fagositozundan korumaktadırlar. Biyofilme sahip 

organizmalar, oksijen radikalleri, dezenfektanlar, fagositoza ve antibiyotiklere karşı 

planktonik hücrelerden daha dirençli olmaktadır (29,41,76,80,81,82,97,104,109). 

 

4.Metabolik işbirliği, yeni genetik özelliklerin kazanılması 

Bakterilerin ortama adaptasyonundaki birlik biyofilm oluşturmada sıklıkla 

görülmektedir. Bakteriler biyofilm oluşturdukları gibi ortamdan aldıkları uyaranlar 

(besin, pH, ısı vs.) sonucu hızla planktonik hale geçebilmektedirler. Bu durum ortama 

uygun olarak salgıladıkları genler aracılığı ile olmaktadır. Tüm bakterilerin çevre 

faktörlerine aynı yanıtı vermiş olmaları ve fenotipik değişiklikler sergilemeleri ortak 
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yaşamlarının en önemli göstergesidir. Horizontal gen transferi doğal mikrobiyal 

toplulukların evrimi ve genetik çeşitlili ği için çok önemlidir. Bu durum özellikle çoklu 

ilaç-dirençli bakterilerin ortaya çıkmasında önemlidir. Özellikle biyofilm içerisindeki 

kapalı ortam, konjügasyonun kolaylıkla yapılabilmesine imkan sağlamaktadır (29, 

41,73,99,109). 

 

2.6. Mikroorganizmalar Neden Biyofilm Olu şturmaktadır? 

 

Bakterilerin biyofilm oluşturan formları ile planktonik formu arasında ciddi bir 

gelişme geriliği olmasına karşın bakterinin biyofilm oluşturmasını gerektiren durumlar 

vardır.  

Bunlar:  

1-Savunma:  

Biyofilmin kan akımı ve tükürüğün yıkama gücü gibi bir takım fiziksel güçlere 

karşı dayanıklılığı vardır. Biyofilme sahip organizmalar, besin yoksunluğu, pH 

değişiklikleri, oksijen radikalleri, dezenfektanlar, fagositoza ve antibiyotiklere karşı 

planktonik hücrelerden daha dirençlidir. Bu nedenle biyofilm kronik seyirli 

infeksiyonlarda bu özelliği kazandıran önemli bir faktör olarak bilinmektedir. 

Biyofilmin büyük bir bölümünü oluşturan ekzopolisakkaritler savunmada önemli rol 

oynayan moleküllerdir. EPS bulunduğu bakteriyi inflamatur hücrelerin fagositozundan 

korumaktadır. Çevreden almış olduğu sinyaller sonucunda tehlikede olduğunu algılayan 

bakteri mevcut genler ile biyofilm oluşturarak kendini koruma altına almaktadır 

(29,76,81,100).  

2- Adhezyon ve kolonizasyon: 

Yaşam için gerekli ortamda kalabilmenin en bilinen yolu  biyofilm 

oluşturmaktır. Đnsan ve hayvanlar mikroorganizmaların sürekli bir şekilde vücutlarında 

bulunmaları sayesinde bilinen karmaşık immun sistemlerini geliştirmektedirler. 

Vücudun en azından bir bölümü bakterinin yaşama ve üremesi için besinden zengin ve 

su içeriği, O2 olanağı ve ısı gibi ortamda devamlı bulunan faktörlerle sabit bir yapı 

oluşturmaktadır. Tüm bunların sonucu vücudun immun sistemi ile bakteri arasında 
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vücudu istila etmesine karşı bir yarış gerçekleşmektedir. Bazı durumlarda uzlaşma 

olarak belli bölgelerde büyük miktarlarda kommensal bakterilerin yaşamasına müsaade 

edilmektedir ve bu bakterilerin çoğu biyofilm oluşturmaktadırlar. Vücut, bilindiği gibi 

bakterilerin yaşaması için çekici bir ortam olup, bakterinin bu bölgede biyofilm 

oluşturarak yaşaması için primer bir motivasyon oluşturmaktadır. Bakterinin vücudun 

herhangi bir bölgesinde sabit kalabilmesini sağlamak için bir takım stratejileri vardır. 

Bakteri yüzey proteinleri, konağın fibrinojen, fibronektin, vitronektin, elastin gibi 

ekstrasellüler matriks proteinlerine yapışmaktadır. Bu adezin ve matriks proteinleri 

konak ile bakterinin yapışmasında anahtar rol oynamaktadır . Yapışma sonrası bu 

bölgeye yerleşen bakteriler bir yandan belli bir populasyona ulaşmak için çoğalırken 

diğer yandan da biyofilm oluşturma özelliğine göre biyofilm yapımına başlamaktadır. 

Biyofilm bakterinin yapışmasını (tutunmasını) arttırırken, biyofilm oluşumunun 

başlaması ile birlikte bakteri yapışma ve hareket (motilite) faktörlerinin salgılanmasında 

da bir baskılama olmaktadır.  

3- Yaşanabilir çevre geliştirme: 

Özellikle ortamdaki glukozun bakteri tarafından kullanılabilir olmasının 

Pseudomonaslar, Vibrio cholerae, Escherichia coli ve Staphylococcus’ ların EPS 

salgılanması ve biyofilm oluşturmalarını belirgin bir şekilde artırdığı gösterilmiştir. 

Karbon katabolitlerinin konakta yapışmış bakterinin gen regülasyonunu indükleyerek 

biyofilm oluşumunda kritik rol oynaması, bakterinin konakda uygun bir ortam 

oluşturarak kalabilmesindeki mekanizmalar için biyofilm gerekliliği hipotezini 

desteklemektedir .  

4- Kommün (topluluk) oluşturmak: 

Kazançların ortak paylaşımıdır. Tüm bakterilerin çevre faktörlerine  yanıtı 

vermiş olmaları ve fenotipik değişiklikler sergilemeleri kominal yaşamlarının en önemli 

göstergesidir (100). 

 

2.7. Mikroorganizmalar Nasıl Biyofilm Olu şturmaktadırlar? 

 

Biyofilm üreten bakterilerin klinik önemi birçok araştırmacıyı kemoteröpatik 

ajanların spesifik hedefi olabilecek mekanizmaları araştırmaya yöneltmiştir. Genom 



    15 

(genomik) ve proteinlerle (protemik) ilgili yapılan çalışmalar sonunda biyofilm gelişimi 

ile ilgili birçok genin bulunmasına neden olmuştur. Bu genlerin hücre fizyolojisindeki 

rolleri araştırıldığında yapışma (adezyon), quorum sensing, hücre duvarı yapımı, 

metabolizma, stres cevabı ve plazmide bağlanmada etkili oldukları görülmektedir. 

Biyofilm oluştukça mikro çevredeki değişiklikler gen salgılanmasında da değişiklikler 

oluşturarak biyofilmin oluşumunu hızlandırmaktadır. Biyofilm oluşumuna etkili 

genlerin bir kısmı biyofilm oluşumunu artırırken bir kısmı da azaltmaktadır. Biyofilm 

oluşturan genetik materyal, plazmidler aracılığı ile de kolaylıkla aktarılabilmektedir 

(100). 

 

2.8. Biyofilmin (Antimikrobial Ajanlara) Direnci 

 

Biyofilm, içinde mikroorganizmaları barındıran korunaklı bir yapıdır. 

Biyofilmde yer alan mikroorganizmalar antimikrobiyal ajanlara, planktonik şekillerine 

göre 10-1000 kat daha dirençlidir (5,29,34,41,74,82,99). Ayrıca olgun bir biyofilm genç 

bir biyofilme göre çok daha dirençlidir (74,80). Tıbbi açıdan biyofilm oluşturan 

mikroorganizmalar içerisinde en fazla araştırılanlar Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus epidermidis ve Candida türleridir. 

 Biyofilmlerin antimikrobiyal ajanlara karşı dirençlerinde, bilinen direnç 

mekanizmaları arasında yer alan enzimatik inaktivasyon, atım pompaları, ilaç hedefinde 

mutasyon gibi mekanizmalar primer sorumlu faktörler olarak kabul edilmemektedir. 

 Herhangi bir şekilde antimikrobiyal ajanlara dirençli olmayan bir 

mikroorganizma biyofilm oluşturunca dirençli hale, biyofilmden ayrıldığında ise tekrar 

duyarlı hale dönüşebilmektedir (5,74,80). 

Biyofilm ortamı sadece antibiyotiklere karşı değil, dezenfektanlara karşı da 

direnç gelişmesinde rol oynamaktadır. Bu yolla oluşan direncin mekanizması tam olarak 

açıklığa kavuşmamakla birlikte; glikokaliks bileşimi, hücre dışı enzimler, besin 

sınırlaması, dezenfektanın hücrelere ulaşmasında zorluk gibi çeşitli faktörlerin etkili 

olduğu düşünülmektedir (5,63,80). 
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Biyofilm direnci multifaktöriyel bir olaydır. Direnç nedenleri olarak 

antimikrobiyal ajanların biyofilm içine düşük penetrasyonları, mikroçevre değişikli ği ve 

biyofilme özgü dirençli bir fenotip oluşumu kabul edilmektedir (5,110,109,113). 

 

Biyofilm içine düşük penetrasyon : 

Biyofilm fiziksel bir bariyer olarak antibiyotik ve dezenfektanların 

mikroorganizma hücresine ulaşmasını engelleyebilmektedir (5,41,113).  

Biyofilm içindeki ozmotik çevre değişikleri ozmotik bir strese yol açıp 

bakterideki por yapısında ya da miktarında değişikliklere neden olabilir. Bu durum da 

özellikle beta-laktam antibiyotiklerin hücre içine girişini kısıtlayabilir. Genel stres yanıtı 

bakteride “Q faktör” olarak bilinen RpoS geninin salgılanmasına yol açıp bir ozmotik 

koruyucu olarak fonksiyon gören trehalozun aşırı sentezlenmesine ve biyofilmin 

kalınlaşmasına neden olur (5).  

Düşük penetrasyon olayı antibiyotiğin enzimatik inaktivasyonu ile birlikte 

olduğunda ortaya çıkan direnç daha belirgin hale gelmektedir (5,29) .  

 

Biyofilmi oluşturan mikroçevrede değişiklik: 

 Biyofilmi oluşturan bakterilerin biyofilm içindeki yoğunluğu besin maddeleri 

ve oksijen konsantrasyonuna göre değişkenlik göstermektedir. Biyofilmin en dış 

kısımlarında lokalize olan bakteriler besin maddelerine ve oksijene derinlerde olanlara 

göre daha rahat ulaşabilmektedir. Bu durum da bakteri popülasyonu içinde bir 

heterojenliğe yol açmaktadır. Düşük üreme hızı özellikle olgun biyofilmlerde 

görülmektedir. Sınırlı besin miktarları nedeniyle biyofilmlerin yavaş üreme hızına sahip 

olmaları direncin bir diğer nedeni olarak sayılabilmektedir (5,29,41,74,113).  

Biyofilm içindeki oksijen yoğunluğu direnci etkileyen bir faktördür. Oksijenin 

biyofilmin yüzey katmanlarında tüketildiği ve dip kısımlarda anaerobik ortamın 

oluştuğu bilinmektedir. Bu nedenle bazı antibiyotiklerin, örneğin; aminoglikozidlerin 

etkinliği azalmakta ve direnç gelişebilmektedir. Pseudomonas aeruginosa 

biyofilmlerinde siprofloksasin ve tobramisin aktivitesinin yüzeye yakın bölgedeki 

suşlarda daha yüksek olmasının saptanması da oksijen yoğunluğuna bağlanmaktadır (5).  
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Direnci etkileyen diğer bir faktör asidik atık maddelerden dolayı pH’nın 

değişmesi ve bu değişimin bazı antibiyotikler üzerine antagonistik etki yapmasıdır (5). 

 

Biyofilm içinde  fenotipik  varyantlarının oluşumu: 

Bakteriler bir yüzeye tutunmayı takiben çeşitli fizyolojik, metabolik ve fenotipik 

değişikliklere uğramaktadırlar (5) . 

Biyofilm hücrelerinin kendi aralarındaki etkileşimleri sonucunda genetik 

yapılarında değişiklikler görülmektedir ve biyofilmler ekstrakromozomal 

deoksiribonükleik asit (DNA) değişimleri için ideal ortamlar oluşturmaktadırlar. Direnç 

plazmidlerinin aktarılması sayesinde genetik yapısı değişen hücreler antimikrobiyal 

ajanlara karşı daha fazla direnç geliştirmiş olmaktadır (5,41,113). 

 

2.9. Biyofilm Olu şumunu Engelleme Stratejileri 

 

Biyofilm, basitçe yıkamakla dağıtılamayacak şekilde geri dönüşümsüz olarak 

inert ya da yaşayan bir yüzeye yapışmış olan ve mikroorganizmaların kendi ürettikleri 

polimerik polisakkarit matriks (EPS) içinde oluşturdukları karmaşık bir düzendir. Bu 

oluşumda oksijen ve besin ihtiyacı azalmakta, atıklar su kanalları ile atılmakta ve 

antimikrobiyal ajanlara karşı direnç sağlanmaktadır. Biyofilm oluşturan bakterilerin, 

antimikrobiyal ajanlara direnç göstermesinde en önemli faktör, bu ajanların içeriye 

invazyonuna engel olan polisakkarit matrikstir (80,99,120). Bu matriksin sadece 

kendisiyle reaksiyona giren antimikrobiyal moleküllerin geçişini engellediği 

anlaşılmıştır. Biyofilm oluşumunu engellemeye yönelik endüstri sektöründe yapılan 

birçok çalışma sonuçsuz kalmıştır. Tıbbi cihazlarda da, şu an ki teknik olanaklarla 

biyofilm oluşumunu engelleyecek çok fazla seçenek bulunmamaktadır. Endüstri 

sahasında biyofilmle mücadelede, biyofilmi ortamdan temizlemeye yönelik mekanik 

temizlik ve biyofilm matriksini eritip içindeki sesil mikroorganizmaları öldürmeye 

yönelik, oksidatif biyosidler kullanılmaktadır. Tıbbi cihazlardaki biyofilmle mücadelede 

uygulanabilecek bazı stratejiler arasında da, tıbbi cihazların kontaminasyonunun 

engellenmesi, mikroorganizmaların bu cihazlara yapışmasının önlenmesi ve biyofilm 
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matriksinden penetre olabilecek antimikrobiyal ajanların geliştirilmesi 

sayılabilmektedir. 

Genç biyofilmler, yaşlılara göre antibiyotiklere ve antimikrobiyal ajanlara karşı 

daha duyarlıdır. Bu nedenle erken biyofilm oluşumunu saptayacak non-invaziv 

yöntemlerin geliştirilmesi, biyofilmle ilişkili hastalıklarla mücadelede tedavinin 

etkinliğini arttıracağı düşünülmektedir (80,120). 

 

2.10. Dental Biyofilm 

 

Dental plak en iyi, doğal, birden çok mikroorganizma türünden oluşan 

biyofilmlerden biri olarak tanımlanmaktadır (89,95). Ağız içerisinde yaklaşık olarak 

700 bakteri türü bulunmaktadır. Bunların çoğu in-vitro koşullarda henüz kültüre 

edilememektedir. (2,23,40,93,95,110). Diş yüzeyinde, çoklu tür birleşim yapan 

mikroorganizmaların varlığı da dental plak olarak tanımlanmaktadır 

(6,23,45,73,74,82,94). Dental plak; dental biyofilm olarak da tanımlanabilmektedir 

(40,74,82,99,109,110). Periodontal hastalıkların ve diş çürüklerinin oluşup, 

gelişmesinde karışık ve süregelen mikrobiyal bir sistem olan dental biyofilm önemli bir 

rol oynamaktadır (1,2,3,14,21,43,45,46,62,82,98,102,104,109,113). 

Supragingival ve subgingival olmak üzere iki tür dental biyofilm vardır (14). 

Supragingival plak hem morfolojik hem de bakteriyolojik olarak subgingival plaktan 

farklıdır (98). Dental biyofilmler çok sayıda bakteri içermesi sebebiyle karışık bir 

yapıya sahiptirler (14,21,86,109). Dental plak çok çeşitli özelliklere sahiptir (Tablo 2-1). 

Dental plağın birleşimi çeşitli anatomik yüzeylerde örn: fissürlerde, aproksimal ve düz 

yüzeylerde, dişeti oluğu ve protezlerde farklılıklar göstermektedir (74,98,110). Dental 

plak öncelikle, ağız içinde onu kaldıracak kuvvetlerden korunabileceği durgun 

bölgelerde toplanmaktadır (74). Çevresel faktörlerin dental plağın yapısına olan etkisi 

kabul edilmiş ve bu etkiler de hastalıkların önlenmesindeki temel ekolojik prensipleri 

etkilemişlerdir (74).  

Her mikroorganizma biyofilm oluşturmayabilir. Bazı mikroorganizmalar ise 

belirli özel şartlar altında biyofilm oluşturabilmektedir. Örnek olarak Streptococcus 

mutans ve Streptococcus sanguinis’in biyofilm oluşturabilmesi için bulunduğu ortamda 
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250 mM’dan fazla glukoz bulunması, Streptococcus salivarius ve Actinomyces türleri 

ise en az 500 mM galaktoza ihtiyaç duymaktadırlar (7). Diş yüzeyine tutunan her bir 

bakterinin biyofilm oluşturmadaki rolü genetik bir bilgi olarak bakteri DNA’sında 

bulunmaktadır (74). 

Diş yüzeylerinde biyofilm oluşması için 3 basamak gereklidir. 

1) Diş minesi üzerinde kazanılmış bir pelikıl ya da 'hazırlayıcı film' oluşması, 

2) Bunu takiben primer kolonizasyon yapan hücrelerin yüzeye yapışması  

3) Đkincil ve üçüncül kolonizasyon yapan hücrelerin birbirlerine ve primer 

kolonizasyon yapan hücrelere tutunmalarıdır.  

Diş yüzeyi tamamen temizlense dahi, çok kısa bir süre içerisinde glikoproteinler, 

asidik prolinden zengin proteinler, statherin ve fibrinonektin, müsinler, bakteriyel hücre 

debrisleri, alfa amilaz gibi dış (ekzo) ürünler ve sialik asitten zengin bir karışım ile 

tamamen kaplanmaktadır (14,23,24,29,43,90,110). Bu kazanılmış pelikıl, primer 

kolonizan bakteriler için bir substrat görevi görmektedir (24,29,110). Aynı  zamanda diş 

yüzeyinin kayganlaşmasını sağlayarak etkili bir çiğnemeyi sağlamakta ve dişi 

demineralizasyondan korumaktadır (43) Pelikıl oluşumunu takiben diş yüzeyine ilk 

olarak da gr(+) koklar yapışmaktadırlar. Sonrasında gr(+) çomak, gr(-) anaerobik kok ve 

fusiformlar yerleşmektedir (14,94,102,113). Đlk kolonize olan bakteriler daha sonra 

üreyerek lokal çevrenin koşullarını değiştirebilmektedirler. Bu ortam değişiklikleri 

sahayı daha zararlı bakterilerin kolonizasyonu için daha uygun hale getirmektedir. Bu 

geç kolonize olan bakteriler koagregasyon ile daha önce tutunmuş olan bakterilere 

tutunarak, birden çok mikroorganizma türünün oluşturduğu belirli bir yapıya sahip bir 

biyofilm tabakası, başka bir deyişle dental plak oluşturabilmektedirler (Şekil 2-4) 

(24,111). Dental plak florası olgunlaştıkça değişmektedir. Olgunlaşan dental plak 

içerisinde gr(-) anaerobik bakteriler baskın olarak bulunmaktadır. Kok, çomak ve 

fusiformların yanında spiroket ve hareketli bakteriler de gözlenmektedir (14,98,113). 

Dental plak içerisindeki patojen bakterilerin sayısının daha fazla olması durumunda ise 

hastalık durumundan bahsedilebilmektedir (24). Bütün bu bakteriler besinlerini tükürük 

ve dişeti oluğu sıvısından karşılayarak birlikte yaşamaktadırlar (14,74). Farklı türler 

birbirlerine besin ağı ile bağımlı olarak beraber yaşayabilmektedirler. Birinin ürününü 

bir diğeri metabolizmasında kullanabilmektedir (14). 
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Şekil  2-4: Çok türden oluşan biyofilm modeli 

 

Diş yüzeyine ilk olarak Streptococcus, Actinomyces ve Veillonella türü 

bakteriler yapışmakta ve çevresel koşulları değiştirerek Fusobacterium türlerinin 

yapışmasına yardımcı olmaktadırlar (23,40,89,90,95). Diş yüzeyinin temizlenmesini 

takiben ilk kolonize olan bakterilerden streptokoklar anaerop bakterilerin üremesini 

önleyen hidrojen peroksiti üretmektedirler (90). A. naeslundii ise ürettiği katalaz ile 

hidroken peroksiti inaktive ederek anaerobik fusobakterilerin üremesine yardımcı 

olmaktadır (90). Fusobakteriler bu sebeple tek başlarına biyofilm 

oluşturamamaktadırlar. Biyofilm oluşumu için Actinomyces türlerine ihtiyaç 

duymaktadırlar (90)  
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Tablo  2-1: Dental biyofilmin özellikleri 

Özellikler Etki Mekanizması 

Açık mimari yapı Kanal ve boşlukların varlığı 

Konak savunması ve kuruluktan korunma 
Fonksiyonel matriksin ekstrasellüler polimer 

formu 

Antimikrobiyal ajanlara karşı direnç gelişimi 
Klorheksidin ve antibiyotiklere karşı artan 

direnç 

Đnhibitörlerin nötralizasyonu 
Hassas komşu bakterilerin korunması için bazı 

bakteriler tarafından üretilen beta-laktamaz 

Gen transferi 
Đlaç-direnç genleri ve DNA alım yeteneğinin 

artması 

Yeni gen tanımı Yeni proteinlerin sentezi 

Koordine edilmiş gen cevabı 
Hücre-hücre sinyal molekülünün üretimi 

(uyarıcı peptid,autoinducer-2)(AIP,AI-2) 

Uzamsal ve çevresel çeşitlilik 
pH ve oksijen konsantrasyon çıkışı ve 

koadhezyon 

Geniş doğal çevre alanı 
Zorunlu anaeropların aerobik çevrede 

yaşayabilmesi 

Patolojik sinerji Artan virulans ve strese direnç 

Etkili metabolizma 
Bakteriyel birliğin kompleks makromolekülleri 

katabolize etmesi 

Marsh PD, Twetman S, Baehni PC ve Takeuchi Y, Kidd EA ve Fejerskov O. (9,60,74,75,115) 

 

2.10.1. Zürich Biyofilm Modeli (Çok Türden Olu şan Biyofilm Modeli) 

 

Tek başlarına biyofilm oluşturabilen ya da diğer mikroorganizmalarla ortak 

biyofilm oluşturmak için iletişime geçebilen sayısız bakteri ve üretilebilecek sayısız 

polisakkarit türü var olduğu düşünüldüğünde, elde edilebilecek farklı türdeki biyofilm 

sayısı sonsuza yaklaşmaktadır. Bu nedenle, doğada tek bir türün oluşturduğu 

biyofilmler çok nadir olup, daha çok birden fazla organizmanın oluşturduğu biyofilmler 

izlenmektedir (24,89,99). 
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Dental biyofilmin yapısındaki karmaşıklık ve oluşturan türlerdeki çeşitlilik 

açısından, gereken tüm çevresel özellikleri yansıtan ve biyofilmin devamlılığı ve 

gelişebilmesinin altında yatan fizikokimyasal ve metabolik etkilerin açıkça bilinmesini 

sağlayan basit bir modele ihtiyaç duyulmaktadır (45). 

Bu biyofilm modelinin bir avantajı da; deneysel biyofilm üzerinde ince ayar 

(modifikasyon) yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde çok sayıda instrinsik (türler, 

ortam) ve ekstrinsik (gıda rejimi, eklentiler) parametrelerde hızlı ve uygun 

manipülasyonlara izin verebilmesidir (45).  

Dental plak; çok farklı biçimlerdeki modellerle taklit edilmeye çalışılmaktadır 

(22). Zürih biyofilm modeli de supragingival plağı taklit eden, sürekli akıcı bir kültür 

(continuous flow culture) sistemine değil takım kültür ( batch culture) sistemine dayalı, 

Streptococcus sobrinus (Ss), Streptococcus oralis (So), Actinomyces naeslundii (An), 

Veillonella dispar (Vd) ve Fusobacterium nucleatum (Fn) gibi bakteriler ile Candida 

albicans (Ca)’ı kullanarak oluşturulan çoklu tür bir biyofilm modelidir 

(45,46,47,92,109,116). Çoklu tür mikrobiyal birlikler, tipik olarak ekzopolimer 

matrikslerin içine gömülü hücrelerden oluşan mikrokolonileri içermektedirler (46). 

Zürich biyofilm modelini geliştiren Guggenheim ve ark.; 2001 yılında 

yayınladıkları bir çalışmalarında Zürich biyofilm modelini oluştururken Ss, So, An, Fn 

ve Vd’ı kullandıklarını bildirmişlerdir. 2004 yılında yayınladıkları çalışmalarında bu 

bakterilere ek olarak Ca’ı da ekleyerek Zürich biyofilm modelini geliştirdiklerini 

bildirmişlerdir (45,46). 

Diş yüzeyinin temizlenmesinden sonra ilk bakteriler yapışarak erken kolonize 

olmaktadırlar. Đlk kolonize olan bakteriler, pelikıl ile birleşenler arasındaki spesifik ve 

spesifik olmayan fiziko-kimyasal etkileşimlere aracılık etmektedirler (94). Eğer ortam  

uygun ise ilk kolonize olan bakteriler çoğalarak mikrokolonileri oluşturmaktadırlar (94). 

Streptokok ve Veillonella kolonileri erken dental plağı oluşturmaktadır 

(23,40,89,109,110). F.nucleatum ise geç kolonize olmaktadır ve  erken biyofilmde 

saptanamamaktadır (40,109).  

Bu başlangıç kolonilerinin oluşmasındaki en önemli faktörlerden biri; farklı 

genetik yapıdaki bakterilerin hücreden hücreye birbirlerini tanıyıp, birleşmesi olan 

koagresyondur (23,40,89). Polisakkarit reseptörü,  Streptococcus oralis ve 

Streptococcus mitis bakterilerinin birçok türünde bulunan bir hücre yüzey molekülüdür. 
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Actimomyces, Veillonella ve diğer streptokok türlerinde bulunan lektin benzeri adhezin 

moleküllerini tanıyarak koagregasyonu sağlamaktadır (23). Polisakkarit reseptörüne 

duyarlı Streptococcus, Actinomyces ve Veillonella’larda türler arası koagregasyon 

oldukça yaygındır ve diş yüzeyindeki çoklu tür öncü toplulukların oluşmasına katkıda 

bulunduğu düşünülmektedir (23,89). Daha da önemlisi, çoklu tür toplulukların 

oluşumunun başlangıcında, streptokok türlerinin kendi aralarında koagregasyonunu 

sağlamakta ve bu da erken kolonize olan topluluklarda neden streptokokların baskın 

olduğunu açıklamaktadır (23).  

Streptokokların kendi aralarındaki (intrajenerik) koagresyonu, streptokok 

türlerindeki lektin benzeri adhezinin, eş türdeki polisakkarit reseptörünü algıladığı 

zaman gerçekleşmektedir. Veillonella türleri de streptokoklarla koagresyon meydana 

getirmektedir. Bu türlerin metabolik aktivitesi sonucu streptokoklar tarafından laktik 

asit üretilmekte ve bu da Veillonella türleri için karbon kaynağı olmaktadır (23,89).  

Diş yüzeyi bakteri ile kaplanmış ve genç biyofilm içinde çevresel koşullar 

değiştirildikten sonra geç kolonize olan bakteriler de yapışmakta ve çoklu tür biyofilm 

oluşumu başlamaktadır (Şekil 2-5) (94). 

Şekil  2-5: Çok türden oluşan biyofilmin oluşum aşamaları 
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Biyofilm oluşumu sırasında en önemli olay ikincil kolonize olanların 

adezyonunu (yapışmasını) sağlayan ekstrasellüler polimerik maddenin üretiminin 

artmasıdır (94). EPS, biyofilm içerisinde tutunmuş olan hücrelerin üzerilerini örtmekte 

ve hücreler arasındaki adezyonu kuvvetlendirmekte aynı zamanda da koagresyon 

etkileşiminde reseptör görevi yapmaktadır (88,94). Yani koagresyon, koadhezyon ve 

hücre bölünmesinin sonucu olarak EPS’nin adhesiv özelliğine uygun olarak çoklu tür 

biyofilm içerisinde, genetik olarak eş bakteri kümeleri oluşmaktadır (94). Her ne kadar 

EPS, biyofilm oluşmasında hücreler arası dolgu maddesi (intersellüler sement) olarak 

kabul edilse de; asıl görevi sıvı içindeki (ör: planktonik bakteri) bakteriler arasında 

koagresyonu yönetmek ve geliştirmektir (94). 

Doğadaki bakteriyel biyofilmler; hücreden hücreye etkileşimlerle, topluluğun 

üremesini sağlayan, farklı tür bakterilerin adezyonu yolu ile gelişen tipik, kompleks çok 

türlü topluluklardır. 

 Koagresyon hücre-hücre tanınması (hücreler arası tanınma) ile genetik olarak 

farklı bakteriler arasındaki yapışma olarak tanımlanmaktadır (2,23,73,89,95). 

Koadhezyon ise planktonik hücreler ve yüzeye yapışmış hücreler arasındaki tanınmayı 

sağlamaktadır ve erken biyofilm oluşumunda gerekli bir basamaktır. Koadhezyon ve 

koagresyon ağız mikroorganizmalarının karakteristik özelliklerindendir ve dental 

biyofilmin oluşabilmesinde bu iki özellikte gereklidir (2,23,95,110).  

Dental plakta bakterilerin ortak davranış şekli oldukça spesifiktir. Birincil 

bakteriler kendi aralarında koagresyon gösterirlerken, genelde ikincil bakteriler ile 

göstermemektedirler (94). Aynı zamanda ikincil kolonize olan bakteriler F. nucleatum 

ile birleşirken (koagresyon) genelde birbirleri ile birleşme gerçekleştirmemektedirler 

(94). F. nucleatum’un yokluğunda ikincil kolonize olan bakteriler dental plağın bir 

parçası olamamaktadırlar (94). F.nucleatum bu sebeple birincil ve ikincil bakteri 

kolonileri arasında köprü görevi görmekte ve dental plak oluşumunda temel organizma 

olarak kabul edilmektedir (23,94,110).  

 

 

 



    25 

2.10.2. Tükürük ve Dental Plak  

 

Tükürük, büyük tükürük bezleri olan parotis, submandibuler ve sublingual 

tükürük bezlerinin, ağız mukozası içerisine dağılmış çok sayıdaki küçük tükürük 

bezlerinin sekresyonları ile dişeti oluğundan kaynaklanan sıvıdan meydana gelen 

kompleks bir sekresyondur (37). 

Tükürük dişlerin çürükten korunması, çiğneme ve yutmanın sağlanması, ağız 

mukozasının bütünlüğünün devam ettirilmesi, fonasyonun kolaylaştırılması, tad alma ve 

yara iyileşmesine yardımcı olması çok önemli koruyucu roller üstlenmektedir (37) 

Biyofilm oluşumunda da tükürüğün önemli fonksiyonları bulunmaktadır 

(2,14,99). Tükürük içindeki proteinler tüm oral yüzeylerde film şeklinde 

oluşabilmektedir (14,99). Bu kazanılmış pelikıl, mikrobiyal tutunma için pozitif bir 

seçme (pozitif seleksiyon) oluşturmaktadır. Tükürük planktonik faz sırasında farklı 

türler arasındaki koagregasyonu sağlamaktadır (99). 

Tükürüğün oluşturduğu pelikıl içindeki komponentler (sistatin cystatins, histatin, 

lizozim, amilaz, laktoferrin, laktoperoksidaz, karbonik anhidrat, salgısal sIgA ve 

glukoziltransferaz (GTF) ve bunların dental biyofilm içindeki fonksiyonları Tablo 2-

2’de gösterilmiştir (43,99,111). Tükürük içindeki bu proteinler hem konak hem de 

bakteri için yararlı olabilmektedir.  

Ayrıca tükürük; bakteri yoğunluğunun kritik noktaya gelindiğinin anlaşılmasını 

sağlayan kimyasal haberciler taşımaktadır. Kritik noktaya gelindiği anlaşıldıktan sonra 

üreme başlamakta ve biyofilm kalınlaşarak antimikrobiyal ajanlara karşı dirençli bir hal 

almaktadır (99).  
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Tablo  2-2: Tükürük Bile şenlerinin (Komponentlerinin) Dental Biyofilm Đçindeki 
Fonksiyonları 

Fonksiyon Tükürük Bileşenleri 

Remineralizasyon 
Prolinden zengin glikoproteinler, statherin, 

kalsiyum, fosfat, fluorid, 

Asit tamponlama 
Bikarbonat, fosfat, karbonik anhidrat, sialin, bazik 

alkalin proteinler, üreaz 

Sindirim  Amilaz, lipaz, proteaz, Dnaz, Rnaz 

Kayganlaştırma  Müsinler, prolinden zengin glikoproteinler  

Bakterilerin temizlenmesi   
Müsinler, laktoferrin, sIgA, prolinden zengin 

glikoproteinler, statherin, lizozim 

Antibakteriyel ajanlar 

Müsinler, lizozim, laktoferrin, laktoperoksidaz, 

histatinler, sistatin, aglutinin, defensin, katelisidin, 

prolinden zengin glikoproteinler  

Antifungal ve antiviral ajanlar  sIgA, müsinler, histatin 

Toplanma  Müsinler  

Tat Müsinler, çinko 

(1,37,43,99) 

 

2.11. Diş Çürüğü 

 

Diş çürüğü okul çağı çocuklarının %60 - %90’ını, yetişkinlerin de büyük 

kısmını etkileyen önemli bir sağlık problemidir (80,96). Diş sert dokularını oluşturan 

inorganik kalsiyumfosfat kristalleri ile organik matriks arasındaki elektrostatik 

bağlantının, H+ iyonları tarafından fiziko-kimyasal düzeyde bozulması ve 

kalsiyumfosfat kristallerinin yıkımı ile başlayan, sonra dokuda submikroskobik, 

mikroskobik ve ardından makroskobik madde kaybına neden olan diyet, tükürük, plak 

mikroflorası ve diş yüzeyi arasındaki hareketleri içeren multifaktöryel bir hastalıktır 

(1,11,13,43,56,76,80,88,96). Diyetle alınan sakkarozun dental biyofilm içindeki asit 

üreten bakteriler tarafından kullanılır hale getirilmesiyle mine yüzeyi üzerindeki 

biyofilmin nötr halindeki pH’sı (7.0), hızla kritik pH’nın da (5.5) altına düşmekte ve 

mine yüzeyinde erimeler başlamaktadır (43,56,88). Sakkaroz diyetle alınan en 
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karyojenik karbonhidrattır. Çünkü dental plak içerisinde bakteriler tarafından fermente 

edilerek ekstrasellüler ve intrasellüler polisakkarit yapımını sağlamaktadır (88). S. 

mutans, S. sobrinus, laktobasiller ve A. naeslundii’nin plak içerisinde glukoz ve 

sakkarozdan asit üreten bakteriler olduğu, bu yolla mine ve dentinin 

demineralizasyonuna yani diş çürüğüne yol açtığı bilinmektedir (56,62,76).  

Diş çürüğü madde kaybına uğrayan diş sert dokularına göre 

sınıflandırılmaktadır.  

Buna göre 3 tip çürük vardır. 

    - mine çürüğü  

    - dentin çürüğü 

    - sement çürüğü.  

Mine çürüğü her zaman bir bakteri plağı altında gelişmektedir. Plak altında 

çürük iki şekilde gelişebilmektedir (11). 

I.tip çürük başlangıcı: Plak altında, yüzeyinde kristalitlerin çözündüğü geniş ve 

sığ bir mikrokrater oluşmaktadır. Dişten çözünen bazı kristallerin ve iyonların tekrar tuz 

kompleksleri oluşturup plak içindeki bakteriler arasındaki alana çökeldikleri 

izlenmektedir. Bu tür çürük başlangıcı genellikle beyaz tebeşirimsi leke şeklinde 

görüntüsü olan çürük başlangıcı olarak tanımlanmaktadır (11).  

II.tip çürük başlangıcı: Plak altındaki çürük başlangıç lezyonu minede 

derinlemesine ilerleyen bir “delici boru”ya benzetilmektedir. Bu tip çürük başlangıcının 

makroskobisinin kahverengi leke şeklinde olduğu belirtilmektedir (11). 

Modern diş hekimliğinin en büyük amacı diş çürüklerinin tedavisinde  invaziv 

tedavi tekniklerinden çok non-invaziv ve koruyucu yaklaşımların geliştirilmesidir (61). 

Bugün ki tedavi konsepti çürüklerin erken teşhis edilebilmesi, ilerlemesinin 

önlenebilmesi ve remineralizasyonun sağlanabilmesidir (61). Bu amaçla alternatif 

tedavi teknikleri kullanılmaktadır. Bu alternatif tedavi teknikleri; atravmatik restoratif 

tedavi (ART), kemo-mekanik tedavi, lazer, air abrazyon - cilalama ve ozondur (1,36). 

Bu amaçla günümüzde en çok kullanılan non-invaziv tedavi yaklaşımlarından biri de 

ozondur. 
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Ozon uzun yıllardır tıpta son zamanlarda da diş hekimliğinde kullanılan güçlü 

bir antimikrobiyal ajandır (50,61) 

 

2.12. Ozon Nedir? Kimyası ve Etki Mekanizması: 

 

Ozon, oksijen atomunun bir formu olarak tanımlanmaktadır (8,31,39,56,87,96). 

Virüs, mantar ve bakterilere karşı çok güçlü bir antimikrobiyal ajan olarak bilinmektedir 

(6,8,17,22,36,39,52,56,68,70,78,80,82,83). Yüksek frekanstaki güneşin ultraviole 

ışınları ile ya da yapay olarak ozon jeneratörüyle üretilmektedir (8,12,22,87). Stratosfer 

içinde gaz halde 1-10 ppm konsantrasyonda bulunmaktadır (8). Çok aktif ve stabil 

olmayan bir gaz olduğu ve oksijen molekülüne dönmeden önce çok kısa bir yarılanma 

ömrü olduğu belirtilmektedir (17,31,36,38,39,56,96). 

Ozon doğadaki en kuvvetli oksidan maddelerdendir ve pek çok biyomolekülle 

reaksiyona girmektedir (12,87). 

Ozon, moleküler oksijenin fotodisosiyasyonu ile oluşan aktif oksijen atomlarının 

oksijen molekülleri ile reaksiyona girmesi ile oluşmaktadır (12).  

 

O2       
güneş enerjisi       2O 

O2 + O                       O3 

 

Suda çözünen elektron verici özellikteki kimyasal maddelerle ozonun 

reaksiyonu sonucu ozon radikal iyonları oluşmaktadır. Geçici radikal iyon hızla 

protonlanır ve bir sonraki basamakta OH- (hidroksil) iyonlarını açığa çıkartmaktadır 

(12).  

X: + O3
                                           X+ +O3

- 

O3
-  + H+                          OH-  + O2 

 

Bu reaksiyonlar sonucu O3 daha güçlü bir oksidan olan OH- radikali haline 

dönüşmektedir. Ozonun sulu ortamda açığa çıkardığı OH- radikallerinin doku 

yaralanmasına olan etkisi bilinmektedir (12). 



    29 

Medikal ozon jeneratörleri ile ise, oksijen atomlarının yüksek oranda voltajdan 

geçmesi (high voltage gradient) ile oluşturulmaktadır (36). 

        3 O2: + 68,400 cal                                           2 O3
 

 

Ozonun biyolojik etkileri : 

- ozon konsantrasyonuna, 

- ozonun dışarıya verilme süresine, 

- ekstrasellüler ve intrasellüler antioksidanların doğası arasındaki dinamik 

dengeye bağlıdır (1,12,17,52,70,71). 

Dental plak içerisindeki çürük yapıcı bakterilerin sayısının azaltılması ya da 

çürük oluşumunun önlenmesi ve tedavi edilmesinde birçok koruyucu tedavi stratejisi 

bulunmaktadır (56). Klorheksidin uzun yıllardır diş hekimliğinde en yaygın kullanılan 

antibakteriyel ajandır. Son yıllarda ise ozon gazı çürük yapıcı bakterilerin sayısının 

azaltılmasında kullanılan alternatif non-invaziv antibakteriyel, antiviral ve antifungal bir 

ajan olarak yer almaktadır (12,15,56,78,80). 

Ozon patojenik mikroorganizmaların üremesini engelleyerek, nötralize ederek 

ya da hücre duvarını yıkıma uğratarak dezenfeksiyon sağlamaktadır 

(8,12,15,22,31,64,80,82,84,87,91). Bu süreç boyunca; ozon glikoproteinler, 

glikolipidler ve diğer amino asitlere saldırmakta ve hücrelerin enzimatik kontrol 

sistemlerini bloke ederek engellemektedir. Bunun sonucu olarak; membran geçirgenliği 

artmakta, anahtar element olan hücre canlılık fonksiyonun durdurulmasına kadar 

uzanmaktadır. Sonrasında ozon molekülleri hızlıca hücreye girebilmekte ve 

mikroorganizmaların ölümüne sebep olmaktadırlar (8,82). 

Ozonun biosidal  bir ajan olan klora alternatif olduğu bildirilmektedir (12,31). 

Klorla kıyaslandığında ozon daha düşük konsantrasyonlarda ve daha hızlı etki 

göstermektedir ve diğer dezenfeksiyon ajanları için tipik bir özellik olan tat / koku gibi 

yan etkileri bulunmamaktadır (12,31). Medikal alanda ozon; uygun konsantrasyonda ve 

uygun uygulama süresi belirlenerek terapötik bir ajan olarak kullanılmaktadır 

(12,52,71). Tedavi; dişin mikrobiyal etkinliğe direncini arttırarak ve mikrobiyal 

etkinliği azaltarak sağlanmaktadır. Mevcut materyal ve tekniklere ek olarak ozonun 
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terapötik etkileri diş demineralizasyonunu azaltarak olumlu sonuçlar sağlamaktadır. 

Restoratif materyaller kullanılmadan etkili bir düzeyde ozon, örtücü kullanarak ya da 

kullanmayarak çürük lezyonlarına uygulanabilmektedir. Bu yeni restoratif olmayan 

tedavi şekli diş çürüklerinin durdurulması ve/veya tedavi edilmesini amaçlamaktadır 

(52). 

 

2.12.1. Ozonun Tarihçesi 

 

Ozon, ilk olarak 1840’da C.F. Schönbein tarafından keşfedilmiş ve 

adlandırılmıştır (12,31,36,68). Đlk ozon jeneratörü Werner von Siemens tarafından 

Almanya’da 1857’de geliştirilmi ştir ve terapötik olarak ilk kullanımı kanın 

saflaştırılması için C. Lender tarafından 1870’de gerçekleştirilmi ştir (12,31,36). 

1881’de ozonun Dr. Kellok tarafından dezenfektan olarak difteride kullanıldığı 

belirtilmiştir (31). 1885 de Dr. Charles J. Kenworthy ozonun tıbbi uygulamaları ile ilgili 

ilk önemli yayını yayınlanmıştır (12,31). 1896 Nikola Tesla, ozon jeneratörünün 

patentini almış ve 1900’de Tesla Ozon Şirketini kurmuş ve Tesla ünitelerini tıbbi 

kullanıma sunmuştur (12,36).Ozon mikroorganizmaları inaktive edici güçlü etkisinden 

dolayı 19.yüzyılda su dezenfektanı olarak önerilmiştir (12,31,36). 

Ozonun diş hekimliğinde ve tıpta faydalı bir terapötik ajan olduğuna dair veriler 

de bulunmaktadır (12). Bu amaçla diş hekimliğinde ilk defa 1950 yılında Edward Fisch 

tarafından kullanılmıştır (8,68). Tıbbi olarak 1.Dünya Savaşı sırasında yara, infeksiyon 

ve gangren tedavisinde kullanılmıştır (8,12,31). Dr.Charles Neiswanger 1920 yılında 

yayınladığı kitabında ozonun terapötik bir ajan olduğunu belirtmiş, 1953 yılında  Dr. 

Hans Wolff  “Tıbbi Ozon “ isimli bir kitap yayınlamıştır. 1979’ da Dr. George Freibott 

ilk kez AIDS’li (Acquired Immune Deficiency Syndrome) bir hastasını da ozonla tedavi 

etmeye başlamış ve 1980’de Dr. Horst Kief AIDS’li hastada ozonla uygulanan 

tedavinin başarısını bildirmiştir. 1990 yılında  Dr. Cubans glukoma, konjuktivitis ve 

renitis pigmentosa hastalıklarının  ozonla tedavisinde elde ettiği başarısını bildirmiştir 

(31). 
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2.12.2. Ozonun Tıpta Kullanım Alanları 

 

Medikal alanda ozon; uygun konstrasyonda ve uygun uygulama süresi 

belirlenerek terapötik bir ajan olarak; 

 - Đnfeksiyon ve yaraların dezenfeksiyonunda 

 - Đltihabi bağırsak hastalıklarında (özellikle ülseratif kolit, Crohn’s hastalığı ve 

kronik bakteriyel diyare) 

 - Kanser 

 - Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome), EBES (Edinilmiş Bağışıklık 

Eksikliği Sendromu) 

 - Göz hastalıkları (konjuntivit,glukom,retinitis pigmentosa,dejeneratif retinal 

hastalıklarda)  

 - Kalp ve damar hastalıkları (periferal vasküler hastalık, serebral vasküler 

hastalık, kardiyovasküler hastalık, koroner spazm, kardiak aritmi, gangren, Raynaud’s 

hastalığı, temporal arteritis, vasküler dejeneratif rahatsızlıklarda) 

 - Akciğer hastalıkları (kronik obstruktif akciğer hastalığı, astım, bronşiektazi, 

kronik bronşitte) 

 - Đnfeksiyon hastalıkları (influenza, herpes zoster, herpes simplex, sistemik 

kronik kandidiazis, akut ve kronik viral infeksiyonlarda) 

 - Bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlıklar (multiple sklerozis, romatoid artrit, 

diabetus mellitus tip II, aşırı duyarlılık reaksiyonlarında) 

 - Parkinson hastalığı 

 - Alzheimer hastalığı  

 - Bütün allerji tiplerinde  

 - Kronik osteomiyelit 

 - Dermatolojik (akne, ekzama, yanık, mantar)  hastalıklarının tedavisinde 

kullanılmaktadır (8,12,17,18,31,36,51,87). 
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 Ozon bütün bu hastalıklarda dezenfekte edici özelliği ve oksijenlenmeyi ve 

metabolizmayı düzeltici ve arttırıcı etkisi ile iyileşmeyi sağlamaktadır (18). 

 

2.12.3. Ozonun Diş Hekimli ğinde Kullanım Alanları 

 

Ozon (O3) son yıllarda, mevcut tedavi stratejilerine alternatif ya da tamamlayıcı 

non-invaziv bir tedavi ajanı olarak önerilmektedir (10,15,17,18,56,61,91,121). Diğer 

geleneksel çürük temizleme ve antimikrobiyal ajanlara kıyasla uygulanması çok daha 

ucuz, kolay ve hızlı bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir (1,16,71,82). Ozon, 

kanıtlanmış güçlü antimikrobiyal etkisi, karyojenik mikroorganizmaları azaltıcı ve 

çürük lezyonundaki organik asitlere karşı yararlı oksidan özelliği ile diş çürüklerinin 

tedavisinde önemli bir yere sahiptir (44,61,71). 

Ozon asidojenik ve asidürik mikroorganizmalardan oluşan mikrobiyal florayı 

normal kommensal ağız florasına çevirerek remineralizasyon sürecini sağlamaktadır 

(61). Ozon, çürük lezyonundaki proteinleri kaldırarak kalsiyum, fosfat ve flor 

iyonlarının çürük lezyonuna difüzyonu ile remineralizasyonu sağlamaktadır (50,61) 

Tedavi; dişin mikrobiyal etkinliğe direncini arttırarak ve mikrobiyal etkinliği 

azaltarak sağlanmaktadır. Mevcut materyal ve tekniklere ek olarak ozonun terapötik 

etkileri diş demineralizasyonunu azaltarak olumlu sonuçlar sağlamaktadır. Restoratif 

materyaller kullanılmadan etkili bir düzeyde ozon, örtücü kullanarak ya da 

kullanmayarak çürük lezyonlarına uygulanabilmektedir. Bu yeni restoratif olmayan 

tedavi şekli diş çürüklerinin durdurulması ve/veya tedavi edilmesini amaçlamaktadır ve 

çürüğün kimyasal kompozisyonunun incelenmesiyle değerlendirilmektedir (12,69).  

Potansiyel Okside Edici Ajan : Ozon 

Ozon okside edici bir ajandır. Demineralize dentinin remineralizasyonunu 

sağlayabilmektedir (1,6,12,15,18,61,82,91,121). 

Piruvik asit (Ka = 3.20 mmol) aktif çürük lezyonları ile bağlantılı olan azalmış 

pH değerlerine katkıda bulunmaktadır. 
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Pirüvik asit ozon ile reaksiyona girerek, aşağıdaki formülde görüldüğü gibi 

oksidatif olarak asetat ve karbondiokside dekarboksile olmaktadır. 

CH3 COCO2− + O3  → CH3CO2 −+ CO2 + O2 

Başlangıç çürük lezyonların remineralizasyonu, asetatın üretimi ile oluşan 

tamponlanmış plak sıvısı tarafından desteklenmektedir ( 44,71,72). 

Ozon diş hekimliğinde kullanılan çok güçlü bir antimikrobiyal ajandır 

(1,17,50,61,71,121,). 

Ozon diş hekimliğinde; 

 - suların saflaştırılması,  

 - ozonlanmış suyun dental cerrahi girişimler sırasında ve diş çekiminin ardından 

* hemostazı sağlaması, 

* bölgesel oksijenlenmeyi arttırması ve 

* bakteri üremesini engellemesi gibi özellikleri nedeniyle, (1,8,12,15,18,48). 

 - ozon gazı içeren protez temizleyiciler kuvvetli dezenfeksiyon özelliği ve 

biyolojik olarak güvenirliliği nedeniyle (1,8,12,68,70,78,108). 

 - Candida albicans’ı inhibe edici özelliği nedeniyle (1), 

 - diş çürüğüne sebep olan S.mutans, S. sobrinus ve laktobasiller üzerinde 10 ya 

da 20 sn ozon uygulaması ile %99 oranında öldürücü etkiye sahip olduğu ve bu sebeple 

başlangıç mine çürüklerinin tedavisi, (8,15,18,22,50,52,68,112). 

 - alveolit tedavisi (51). 

 - maksillofasiyal cerrahi (8), 

 - ağız hastalıkları (8,78) 

 - implant tedavisi (8), 

 - endodontik tedavi (8,17,22,52,68,70,78) 

 - epitelyal, gingival fibroblast ve periodontal hücrelerle olan biyouyumluluğu 

ile avulse olmuş dişlerin replantasyonundan önce kullanıldığı bildirilmektedir 

(8,35,52,53,68,70,71). 
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Diş hekimliğinde ozonla tedavinin birçok avantajı vardır. 

Bunlar; 

1- Ozon tedavisi tamamen ağrı hissi yaşanmayan bir tedavi yöntemidir. 

Bu sebeple çürük lezyonun temizlenmesi için lokal anesteziye gerek 

duyulmamaktadır. Böylelikle lokal anestezinin sebep olduğu acı ve 

uyuşukluk hissi de yaşanmamaktadır, 

2- Geleneksel çürük temizleme yöntemlerinin kullanılmasına gerek 

duyulmamaktadır. Su spreyi ya da yüksek sesle çalışan tükürük 

emici, gürültülü el aletleri gerektirmeyen bir prosedürdür, 

3- Geleneksel yöntemler kadar uzun bir tedavi süresine gerek 

duyulmamaktadır (1,31). 

 

2.12.3.1. HealOzone 

 

Lokal anestezi ,su spreyi ya da yüksek sesle çalışan tükürük emici, gürültülü el 

aletleri gerektirmeyen ve çok çabuk uygulanabilen bir prosedür olan ozon gazı 

kullanımının muhtemel kullanım alanları hakkında yeni araştırmalar yapılmaktadır (31). 

HealOzone ünitesi özellikle diş hekimlerinin kullanımı ve intra-oral lezyonların tedavisi 

için üretilmiştir.  

Ozon uygulama sistemi taşınabilir bir aygıttır (1,12,112). Oksitleyici gaz 

kaynağı gaz/suyu hedef dişe taşıyan dental el aletini içermektedir. El aletine bağlı olan 

başlık, gazın dişin belli bir bölgesine uygulanmasını sağlamaktadır. Uygulanan bölgenin 

morfolojisine uyan başlık ozon uygulaması sırasında bölgeyi tamamen kapatarak gaz 

kaçışını engellemektedir (12). Ozon uygulaması sonrasında uygulanan ozon ortamdan 

10 sn geri vakumlanmaktadır (1,12,78). Vakumla geri emilen ozon; ozon nötralizatörü 

tarafından tekrar oksijene çevrilmektedir (Şekil 2-6) (1). Uygulanacak alan tam olarak 

kapatılmadığı durumda sistem ozon uygulanmasına izin vermemektedir (78). Bu 

sebeple interproksimal bölgelere ya da periodontal ceplere ozon uygulanması zor 

olmakta ozon uygulayacak aplikatörün modifiye edilmesi gerekmektedir (78). 
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 Şekil  2-6: HealOzone cihazı çalışma düzeneği 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırma, Đstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim 

Dalı ve Đstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı’nda 

yapılmıştır. 

 

3.1. GEREÇ 

 

3.1.1. Çalışmada Kullanılan Aletler  

 

Mum kavanozu, Oxoid 

Anaerop kavanoz, Oxoid 

Bunsen Beki 

Buzdolabı, Arçelik No Frost 

Derin dondurucu -80°C, Thermo 

Distile su cihazı, Simplicity, Milipore 

Etüv, Memmert 

Hassas Terazi, Shimadzu Ax200 

Laminar Flow, Heraeus 

Manyetik Karıştırıcı, Nüve MK 418 

Işık Mikroskobu, Olympus CH-2, Olympus Opt. Co. Ltd., Japan 

Floresans Mikroskobu, Olympus BH2-RFCA, Olympus Opt. Co. Ltd., Japan 

Otoklav, Nüve OT 4060 

Otomatik mikropipetler, Finn Pipette 

Elektrikli ısıtıcı, Nüve MK 418 

Shaker, Biosan Minirocker MR-1 
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Soğutmalı santrifüj, Kubota, Kubota Corp., Tokyo, Japan 

Vorteks, Falc Mix-20 

U/V Görülebilen spektrofotometre, Pharmacia LKB, Ultrospec II, UK 

Kuru sıcak blokları,Techne Drı-Block DB.2D,Bibby Sci Ltd.,Stafford Shire, UK 

HealOzone , Kavo Dental Gmbh, Biberach/Riss, Germany 

Ultra sonik su banyosu , Rieber normset 

Hidroksi Apatit Diskleri (7mm x 1.8 +/-0.2mm), Clarkson Chromatography 

Products Inc.USA  

 

3.1.2. Çalışmada Kullanılan Besiyerleri 

 

Mitis salivarius agar, Acumedia, 7277A 

Triptic soy broth, Merck (VM230759) 

Sabouroud agar, Acumedia 

Thioglycolate buyyon , Merck 1.08191 

Yeast extract granulated, Merck 

 

3.1.3. Çalışmada Kullanılan Sarf Malzemeler 

 

Steril tükürük kabı (100ml) 

Balon (500 ml)  

Basitrasin 

Alkol 

Steril plastik petri kutusu (90x90)  

Cam tüp (10 ml) 

Spektrofotometre küveti 
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Spor 

Steril plastik pipet (1ml,10ml) 

Steril pipet ucu (10µl,20 µl,100 µl,1000 µl) 

Steril eppendorf tüpü (0.2ml, 0.5ml, 1.5ml, 2ml) 

Steril eküvyon çubuğu 

Plastik tek kullanımlık öze 

Mum 

Anarogen, Oxoid 

Lam 

Đmmersiyon yağı, Merck (840257131) 

24 kuyucuklu hücre kültürü petrisi, Sigma 

 

3.1.4. Kullanılan Kimyasallar 

 

Glukoz, Merck 

Sakkaroz, Merck  

Chapman Tellurit 

Hemin 

Vitamin K1 

Boyalar (Kristal viole, Lugol, Sulu Fuksin) 

Steril koyun kanı 
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3.1.5. Kullanılan Standart Suşlar 

 

National Collection of Type Cultures (NCTC) ve American Type Culture 

Collection (ATCC)’ ye kayıtlı standart suşlardan; 

Streptococcus sobrinus (Ss)  NCTC  12277 

Streptococcus oralis (So)  ATCC  35037 

Actinomyces naeslundii (An)  ATCC  19039 

Veillonella dispar (Vd)  ATCC  17748 

Fusobacterium nucleatum (Fn) ATCC  25586 

Candida albicans (Ca)  ATCC  10231 

kullanılmıştır. 

 

3.1.6. Kullanılan Kitler 

 

LIVE/DEAD®  BacLight Bacterial Viability Kits (L7012) Molecular Probes 

Inc.USA. 

 

3.1.7. Kullanılan Sulandırma Ortamları ve Besiyerleri 

 

Tuzlu Su 

NaCl       8.5 g 

Distile su      1000 ml  

homojen olacak şekilde karıştırılmış ve cam tüplere 4.5 ml olarak dağıtılmıştır. 

121°C’de 15 dakika otoklavda steril edilmiş ve oda ısısında saklanmıştır. 
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Mitis Salivarius Basitrasin Agar (MSB) 

Mitis Salivarius Agar (DIFCO)   90g 

Sakkaroz (MERCK)     150g 

Distile su       1000ml 

karıştırılarak kaynatılarak eritilmiştir. Otoklavda 121°C’de 15 dakika steril edilmiş 

yaklaşık 50°C’ye soğuduğunda, 

Chapman Tellurit %1 (DIFCO)   1ml. 

Bacitracin 200U/ml (SIGMA)   1ml eklenmiştir.  

Hazırlanan besiyeri steril petri kaplarına dökülüp soğumaya bırakıldıktan sonra 4°C’de 

saklanmıştır. 

 

 Sabouraud Dekstroz Agar (SDA) 

Sabouraud Dekstroz Agar    65g 

Distile su      1000ml.  

karıştırılarak kaynatılarak eritilmiştir. Otoklavda 121°C’de 15 dakika steril edilmiş 

yaklaşık 50°C’ye soğuduğunda, hazırlanan besiyeri steril petri kaplarına dökülüp 

soğumaya bırakıldıktan sonra 4°C’de saklanmıştır. 

 

Triptick Soy Broth (TSB) 

Triptick Soy Broth     30g 

Distile su      1000ml. 

manyetik karıştırıcı ile karıştırılarak otoklavda 121°C’de 15 dakika steril edilmiştir. 

 

Thioglycolate Broth 

Thioglycolate Broth      29g 

Distile su      1000ml. 

manyetik karıştırıcı ile karıştırılarak otoklavda 121°C’de 15 dakika steril edilmiştir. 



    41 

CDC Anaerop Kanlı Agar 

Triptick Soy Agar      40g 

Yeast exract       5g 

Distile su      1000ml 

karıştırılarak kaynatılarak eritilmiştir. Otoklavda 121°C’de 15 dakika steril edilmiş 

yaklaşık 50 °C’ye soğuduğunda,  

Steril koyun kanı     20cc 

Vitamin K1      1ml 

Hemin        1ml 

hazırlanan besiyeri steril petri kaplarına dökülüp soğumaya bırakıldıktan sonra 4°C’de 

saklanmıştır. 

 

3.2. YÖNTEM 

 

3.2.1. Tükürük Örne ğinin Toplanması ve Hazırlanması   

Sistemik olarak herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan, rastgele seçilmiş, 3 ay 

öncesine kadar herhangi bir ilaç almamış, aktif çürüğü ve periodontal hastalığı 

bulunmayan, onay formu doldurulmuş tek bir donörden tükürük toplanmıştır. 

Donörden; tükürük toplanmadan önce 1,5 saat bir şey yiyip içmemesi, 2 dakika boyunca 

dişlerini sadece su ile çalkalaması istenmiş ve 15 dakika boyunca stimüle edilmemiş 

tükürük toplanmıştır. Toplanan tükürük 50 ml tüplere konularak kullanıma kadar -20 °C 

de saklanmıştır. 

Toplanan tükürük mikropipetler ile steril eppendorflara konularak 4°C , 27000 

xg’ de 30 dakika soğutmalı santrifüjde (Kubota, Kubota Corp., Tokyo, Japan) (Şekil 3-

1) santrifüj edilmiştir. Santrifüj edilen tükürüğün süpernatant kısmı steril 

eppendorflarda toplanarak 60°C’de 30 dakika boyunca kuru blok ısıtıcılarında (Techne 

Drı-Block DB.2D, Bibby Sci Ltd., Stafford Shire, UK) (Şekil 3-2) pastörize edilmiştir. 

Daha sonrasında ikinci defa 4°C , 27000 xg’de 30 dakika soğutmalı santrifüjde santrifüj 

edilmiştir. Đkinci santrifüjden sonra laminar akış kabininde (Heraeus, Kendro Lab. Pro., 
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Hanau, Germany) (Şekil 3-3) toplanan süpernatant kısımlar mikropipetler yardımı ile 50 

ml’lik steril tüplere konularak kullanıma kadar -20°C’de saklanmıştır. Kullanım 

öncesinde tükürükler kontaminasyon kontrolü için CDC (Center for Disease Control) 

kanlı agara ekilerek 37°C’de 72 saat inkübe edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  3-1: Soğutmalı santrifüj, Kubota, Kubota Corp., Tokyo, Japan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  3-2: Kuru blok ısıtıcıları, Techne Drı-Block DB.2D, Bibby Sci. Ltd., Stafford Shire, 
UK 
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Şekil  3-3: Laminar akış kabini, Heraeus, Kendro Lab. Pro., Hanau, Germany 

 

3.2.2. Standart Suşların Üretilmesi 

Liyofilize suşların üretilmesi için Fusobacterium nucleatum (Fn) ATCC 25586 

ve Veillonella dispar (Vd) ATCC 17748 tiyoglukolatlı buyyon, Streptococcus sobrinus 

(Ss) NCTC 12277, Streptococcus oralis (So)  ATCC  35037 ve Actinomyces naeslundii 

(An) ATCC 19039 ise triptik soy buyyonda süspanse edilerek CDC anaerop kanlı agara 

ekilmişlerdir. An, Fn, Vd petrileri %80 N2, %10 H2, %10 CO2’li anaerop sistemde 

(Anaerogen), diğerleri ise mum söndürme kavanozunda oluşturulan %5-7 CO2’li 

ortamda 37°C’de 2 gün inkübe edilmişlerdir. Liyofilize Candida albicans (Ca) ATCC 

10231 standart suşu ise triptik soy buyyonda süspanse edildikten sonra sabouraud 

dekstroz agara ekilerek aerop ortamda 37°C’de 2 gün inkübe edilmiştir. 

 

3.2.3. Biyofilmin Olu şturulması 

 

3.2.3.1. Ön Kültürün Hazırlanması 

Katı besiyerinde üretilen her bir standart suş zorunlu anaeroplar için (Fn, Vd) 10 

ml’lik tiyoglukonatlı sıvı besiyerine, (Ss, So, An, Ca) için triptik soy broth sıvı 

besiyerine ekim yapılarak 37°C’de 15 sa inkübe edilmişlerdir. 
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3.2.3.2. Asıl Kültürün Hazırlanması 

S. sobrinus, S. oralis, V. dispar, A. naeslundii ve C. albicans kültürlerinden 200 

µl, F. nucleatum kültüründen ise 500 µl 10 ml’lik taze sıvı besiyerlerine ekilerek 

anaerob ortamda 37°C’de 7 saat inkübe edilerek hazırlanmıştır.  

 

3.2.3.3. Kültürlerin Saflık Kontrolü 

Her bir sıvı kültür gram boyama yöntemi ile boyanarak kültürlerin saflığı ışık 

mikroskobunda (Olympus CH-2, Olympus Opt. Co. Ltd., Japan) (Şekil 3-4)  

incelenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  3-4: Işık Mikroskobu, Olympus CH-2, Olympus Opt. Co. Ltd., Japan 

 

3.2.3.4. Hidroksi Apatit Diskleri Üzerinde Biyofilm Olu şturulması 

Saf kültürler spektrofotometrede (U/V Görülebilen spektrofotometre, Pharmacia 

LKB, Ultrospec II, UK) (Şekil 3-5) ölçülmüş, 1 ml de 107 hücre olacak şekilde 

ayarlanarak 6 ml’lik bir tüpe her bir sıvı kültüründen 1 ml alınarak toplanmıştır. 
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Şekil  3-5: U/V Görülebilen spektrofotometre, Pharmacia LKB, Ultrospec II, UK 

 

Otoklavda 121°C’de 15 dakika boyunca steril edilen Hidroksi Apatit (HA) 

(7mm çapında, 2mm kalınlığında; Clarkson Chromatography Products Inc.USA) (Şekil 

3-6)  diskleri steril 24 kuyucuklu hücre kültürü petrilerine yerleştirilmi ştir. Her bir 

kuyucuktaki ha diskleri üzerine işlemden geçirilmiş tükürükten 1 ml eklenerek oda 

sıcaklığında dört saat boyunca yavaşça çalkalanmıştır. Dört saat sonunda steril uçlu 

mikropipetler yardımı ile konulan 1ml’lik tükürük aspire edilerek toplanmıştır. Her bir 

kuyucuktaki ha diskleri üzerine sırası ile 800 µl %0,3 glukoz konsantrasyonunda TSB, 

800 µl işlemden geçirilmiş tükürük ve 200 µl biyofilm kültürü konularak 37 °C’de 0.5 

saat, 16.5 saat, 40.5 saat ve 64.5 saat inkübe edilerek biyofilm oluşumu sağlanmıştır 

(Şekil 3-7). 24 kuyucuklu hücre kültürü petrisindeki besiyeri her gün mikropipetler 

yardımı ile aspire edilerek 800 µl işlemden geçirilmiş tükürük ve 800 µl % 0,15glukoz 

ile % 0,15 sakkaroz karışımı eklenerek tazelenmiştir.  
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Şekil  3-6:Hidroksi Apatit Diskleri (7mm x  1.8 +/-0.2mm), Clarkson Chromatography 
Products Inc.USA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  3-7: Sırası ile 800 µl %0,3 glukoz konsantrasyonunda TSB, 800 µl işlemden 
geçirilmiş tükürük ve 200 µl bakteri karışımı konularak üzerinde biyofilm 
oluşturulan 24 kuyucuklu hücre kültürü petrisi içerisin e yerleştirilmi ş ha diskleri 
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3.2.4. Oluşturulan Biyofilm Üzerine Ozon Uygulanması Ve Biyofilmin Toplanması 

Üzerinde 0.5 saat, 16.5 saat, 40.5 saat ve 64.5 saatlik (Şekil 3-8), biyofilm 

oluşturulan ha diskleri, steril godeler içine hazırlanmış silikon ölçüler üzerine alınarak 

sırası ile (Şekil 3-9), üretici firmanın önerileri doğrultusunda HealOzone cihazı (Kavo 

Biberach/Riss, Germany) (Şekil 3-10) ve 8 mm çapındaki sızdırmaz lastik mühürün 

takıldığı başlık (aplikatör ucu) (Şekil 3-11) ile 65 µmol ozon/dakika, 2100ppm 10 

saniye, 20 saniye, 30 saniye ve 40 saniye ozon uygulanmış daha sonra her bir süre için 

uygulanan ozon 10 saniye boyunca aspire edilmek sureti ile işleme tabi tutulmuşlardır.  

 

Şekil  3-8: a) 16.5 saatlik biyofilm oluşturulan ha diski b) 64.5 saatlik biyofilm oluşturulan 
ha diski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  3-9: Steril godeler içine hazırlanmış silikon ölçüler üzerine alınan ha diski. 
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Şekil  3-10: HealOzone , (Kavo Dental GmbH, Biberach/Riss, Germany) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  3-11: HealOzone Başlığı (Aplikatörü) ve lastik mühürler 

 

HA diskleri üzerindeki 0.5 saat, 16.5 saat, 40.5 saat ve 64.5 saatlik işlem gören 

biyofilmler ha disklerini steril bir preselle tutarak bek yanında steril bistüriler yardımı 

ile ha disklerine zarar vermeyecek şekilde kazınarak toplanmış ve bistüri ucundaki 
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biyofilm enjektör içindeki serum fizyolojik ile yıkanarak steril eppendorflar içine 1ml 

son hacime tamamlanarak toplanmıştır. 

Cam boncuk bulunan 1ml’lik eppendorflar içine toplanan tuzlu su içindeki 

biyofilmler sırası ile önce 2 dakika vortekslenmiş (Falc Mix-20) sonrasında 5 dakika 30 

W’da oda sıcaklığında ultra sonik su banyosunda (Rieber normset ) soniklenmiştir. 

3.2.5. LIVE/DEAD ® BacLight Bacterial Viability Kit ile Mikroskobik  
Değerlendirme  

Biyofilmde canlı / ölü bakteri sayısını değerlendirilmesinde Live/Dead® 

BacLight Bacterial Viability Kiti ((L7012) Molecular Probes Inc.USA) (Şekil 3-12) 

kullanılmıştır. 

 Live/Dead BacLight Bacterial Viability Kiti içinde bulunan komponent A’dan 

1µl ve komponent B’den 1µl alınarak steril eppendorf içinde çalkalanarak 

karıştırılmıştır. 1ml’lik tuzlu su ile yıkanarak 2 dakika vortekslenip 5 dakika sonifiye 

edilen hücrelerden ise 3 µl mikropipetler yardımı ile alınarak 2 µl’lik komponent A ve 

B’ den oluşan Live/Dead BacLight Bacterial Viability Kit karışımına eklenerek 15 

dakika karanlıkta bekletilmiş (Şekil 3-13) ve sonrasında 18 mm’lik lamlar üzerine 

ekilmiştir. Her bir lamda ekim yapılan bölge mikroorganizma morfolojilerine (kok, 

çomak, maya) ve canlı (yeşil), ölü (kırmızı) görünümlerine göre floresans 

mikroskobunda (Olympus BH2-RFCA, Olympus Opt. Co. Ltd., Japan) (Şekil 3-14) 3 

farklı bölgede 100 mikroorganizmalık sayım yapılarak ozon başarı oranı hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  3-12: LIVE/DEAD ® BacLight Bacterial Viability Kit ((L7012) Molecula r Probes 
Inc.USA  
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Şekil  3-13: LIVE/DEAD ® BacLight Bacterial Viability Kitinden 1 µl’lik kom ponent A ve 1 
µl’lik komponent B karı şımına 3 µl’lik ozon uygulanmış ve önce vorteks, sonra 
soniklenen hücre karışımının eklenip 15 dakika karanlıkta bekletildiği 
eppendorflar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  3-14: Floresans Mikroskobu, Olympus BH2-RFCA, Olympus Opt. Co. Ltd., Japan 
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3.2.6.  Đstatistiksel Đncelemeler 

 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

NCSS 2007&PASS 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma 

verileri değerlendirilirken niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım 

gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Oneway Anova testi ve 

farklılığa neden çıkan grubun tespitinde Tukey HDS testi kullanıldı. Sonuçlar %95’lik 

güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 

3.2.7.  Etik Kurul Kararı 

 

Bu çalışma için; T.C. Đ.Ü. Đstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Yerel Etik 

Kurulu’ndan (14.06.2006 tarihli, 06 sayılı toplantının) 15.06.2006 tarihli 1140 sayılı 

yazısı ile çalışmanın etik yönden bir sakınca taşımadığı, uygulamaya konulabileceğini 

belirten onay raporu alındı. 

Çalışma için sistemik olarak herhangi bir sağlık problemi olmayan, rasgele 

seçilmiş, 3 ay öncesine kadar herhangi bir ilaç almamış, aktif çürüğü ve periodontal 

hastalığı bulunmayan, onay formu bulunan tek bir donörden tükürük toplanmıştır. 

Donörden tükürük toplanmadan önce 1,5 saat bir şey yiyip içmemesi, 2 dakika boyunca 

dişlerini su ile temizlesi istenmiş ve 15 dakika boyunca stimüle edilmemiş tükürük 

toplanmıştır. Çalışma öncesi donöre çalışmanın yöntemi ve olası potansiyel riskler 

hakkında bilgi verilmiş ve çalışmaya katılıp katılmaması kendi iradesine bırakılmış 

istediği takdirde çalışma kapsamından çıkabileceği bildirilmi ştir. 
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4. BULGULAR 

Çalışma Đ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı ve Mikrobiyoloji 

Bilim Dalı’nda gerçekleştirildi.  

4.1. Ozon başarı oranlarının mikroorganizma morfolojisine göre değerlendirilmesi 

 

Mikroorganizma morfolojisine göre ozon başarı oranı ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulundu (p<0.01). Ozonun çomak türü 

mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamalarının, kok (p:0.002; p<0.01) ve maya 

türü mikroorganizmalardan (p:0.001; p<0.01) anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

belirlendi. Kok ve maya türü mikroorganizmaların üzerindeki başarı ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p >0.05) (Tablo 4-1, Şekil 

4-1). 

 

Tablo  4-1: Ozon başarı oranlarının mikroorganizma morfolojisine göre değerlendirilmesi 

Ozon Başarı Oranı (%) Mikroorganizma 

Morfolojisi Ort±SD 
p 

Kok 61,27±15,65 

Çomak 67,52±13,80 

Maya 57,61±14,80 

F:14,743  

p:0,001** 

Oneway ANOVA Test   ** p<0.01 
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Şekil  4-1: Ozon başarı oranlarının mikroorganizma morfolojisine göre dağılımı 

 

4.2. Ozon başarı oranlarının biyofilm olu şma süresine göre değerlendirilmesi 

 

Biyofilm oluşma sürelerine göre ozon başarı oranı ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulundu (p<0.01). Yarım saatlik 

biyofilm oluşma süresinde elde edilen başarı ortalaması, 16.5 saat (p:0.046; p<0.05), 

40.5 saat (p:0.004; p<0.01) ve 64.5 saat (p:0.001; p<0.01) biyofilm sürelerindeki başarı 

ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 64.5 saatlik biyofilm oluşma 

süresinde elde edilen başarı ortalaması, 16.5 saat (p:0.005; p<0.01) ve 40.5 saat 

(p:0.049; p<0.05) biyofilm sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde yüksek 

olarak saptandı. 16.5 saat ve 40.5 saat biyofilm oluşma sürelerindeki başarı ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05) (Tablo 4-2, Şekil 4-

2). 
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Tablo  4-2: Ozon başarı oranlarının biyofilm olu şma süresine göre değerlendirilmesi 

Ozon Başarı Oranı (%) 
Biyofilm Olu şma Süresi 

Ort±SD 
p 

½ saat 55,78±18,91 

16.5 saat 61,31±16,28 

40.5 saat 63,03±14,10 

64.5 saat 68,41±6,20 

F:12,094  

p:0,001** 

Oneway ANOVA Testi   ** p<0.01 
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Şekil  4-2: Ozon başarı oranlarının biyofilm olu şma sürelerine göre dağılımı 

 

4.3. Ozon başarı oranlarının ozon uygulama süresine göre değerlendirilmesi 

 

Ozon uygulama sürelerine göre ozon başarı oranı ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulundu (p<0.01). 10 sn ozon 

uygulama süresinde elde edilen başarı ortalamasının, 20 sn (p:0.001; p<0.01), 30 sn 

(p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; p<0.01) ozon uygulama sürelerindeki başarı 
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ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olduğu belirlendi. 20 sn ozon uygulama 

süresinde elde edilen başarı ortalaması, 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; 

p<0.01) ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük 

olarak saptandı. 30 sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05) (Tablo 4-3, Şekil 4-

3). 

 

Tablo  4-3: Ozon başarı oranlarının ozon uygulama süresine göre değerlendirilmesi 

Ozon Başarı Oranı (%) 
Ozon Uygulama Süresi 

Ort±SD 
p 

10 sn 46,05±16,00 

20 sn 61,53±13,19 

30 sn 69,20±7,82 

40 sn 71,75±6,75 

F:95,704  

p:0,001** 

Oneway ANOVA Testi   ** p<0.01 
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Şekil  4-3: Ozon başarı oranlarının ozon uygulama süresine göre dağılımı 
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4.4.  Ozon başarı oranlarının farklı biyofilm olu şum sürelerinde mikroorganizma 
morfolojisine göre değerlendirilmesi 

 

Yarım saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre 

ozon başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu 

(p<0.05). Ozonun çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları, maya 

türü mikroorganizmalardan (p:0.038; p<0.05) anlamlı düzeyde yüksek olarak belirlendi. 

Kok ve çomak türü mikroorganizmalar ile kok ve maya türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmadı (p>0.05). 

16.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). 

Ozonun çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları, maya türü 

mikroorganizmalardan (p:0.016; p<0.05) anlamlı düzeyde yüksek olarak belirlendi. Kok 

ve çomak türü mikroorganizmalar ile kok ve maya türü mikroorganizmalar üzerindeki 

başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 

40.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı 

(p>0.05). 

64.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

saptandı (p<0.01). Ozonun çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 

ortalamaları, kok (p:0.001; p<0.01) ve maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 

ortalamalarından (p:0.001; p<0.01) anlamlı düzeyde yüksek olarak belirlendi. Kok ve 

maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05) (Tablo 4-4, Şekil 4-4). 
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Tablo  4-4: Ozon başarı oranlarının farklı biyofilm olu şum sürelerinde mikroorganizma 
morfolojisine göre değerlendirilmesi 

Ozon Başarı Oranı (%) 

Kok Çomak Maya 
Biyofilm Olu şum 

Süresi 
Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

p 

½ saat 55,68±18,72 61,59±16,84 50,06±19,84 
F:3,105 

p:0,049* 

16.5 saat 61,56±17,49 66,75±14,88 55,62±14,88 
F:3,972 

p:0,022* 

40.5 saat 61,75±16,74 67,50±12,26 59,84±12,09 
F:2,644 

p:0,076 

64.5 saat 66,09±3,20 74,25±6,43 64,90±3,58 
F:38,472 

p:0,001** 

Oneway ANOVA Test  * p<0.05 ** p<0.01 
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Şekil  4-4: Ozon başarı oranlarının farklı biyofilm olu şum sürelerinde mikroorganizma 
morfolojisine göre dağılımı 
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4.5. Ozon başarı oranlarının ozon uygulama sürelerinde mikroorganizma 
morfolojisine göre değerlendirilmesi 

 

10 sn ozon uygulama süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon başarı 

oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). 

Ozonun çmak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları, maya türü 

mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamalarından (p:0.017; p<0.05) anlamlı 

düzeyde yüksek olarak belirlendi. Kok ve çomak türü mikroorganizmalar ile kok ve 

maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 

20 sn ozon uygulama süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon başarı 

oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). 

Ozonun çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları, kok (p:0.018; 

p<0.05) ve maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamalarından (p:0.029; 

p<0.05) anlamlı düzeyde yüksek olarak belirlendi. Ozonun kok ve maya türü 

mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 

30 sn ozon uygulama süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon başarı 

oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulundu 

(p<0.01). Ozonun maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları, kok 

(p:0.001; p<0.01) ve çomak türü mikroorganizmalardan (p:0.001; p<0.01) anlamlı 

düzeyde düşük olarak belirlendi. Kok ve çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki 

başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 

40 sn ozon uygulama süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon başarı 

oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulundu 

(p<0.01). Ozonun maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları, kok 

(p:0.013; p<0.05) ve çomaktan türü mikroorganizmalardan (p:0.001; p<0.01) anlamlı 

düzeyde düşük olarak belirlendi. Çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 

ortalamaları, kok türü mikroorganizmalar üzerindekinden anlamlı düzeyde yüksek 

olarak saptandı (p:0.001; p<0.01) (Tablo 4-5, Şekil 4-5).  
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Tablo  4-5: Ozon başarı oranlarının ozon uygulama sürelerinde mikroorganizma 
morfolojisine göre değerlendirilmesi 

Ozon Başarı Oranı (%) 

Kok Çomak Maya 
Ozon Uygulama 

Süresi 
Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

p 

10 sn 
44,40±16,32 52,31±12,95 41,43±16,90 

F:4,215 

p:0,018* 

20 sn 
58,40±13,10 67,22±14,02 58,97±10,70 

F:4,837 

p:0,011* 

30 sn 
71,22±5,44 73,50±4,37 62,90±8,64 

F:24,180 

p:0,001** 

40 sn 
71,06±5,73 77,06±5,24 67,12±5,26 

F:27,287 

p:0,001** 

Oneway ANOVA Testi   * p<0.05 ** p<0.01 
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Şekil  4-5: Ozon başarı oranlarının ozon uygulama sürelerinde mikroorganizma 
morfolojisine göre dağılımı 
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4.6. Ozon başarı oranlarının mikroorganizma morfolojilerinde ozo n uygulama 
sürelerine göre değerlendirilmesi  

 

Kok türü mikroorganizmalar üzerinde; ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 20 sn 

(p:0.001; p<0.01), 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; p<0.01) ozon uygulama 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 20 sn 

ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn 

(p:0.001; p<0.01) ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde 

düşük olarak saptandı. 30 sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları 

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

Çomak türü mikroorganizmalar üzerinde; ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 20 sn 

(p:0.001; p<0.01), 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; p<0.01) ozon uygulama 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 20 sn 

ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 30 sn (p:0.048; p<0.05) ve 40 sn 

(p:0.001; p<0.01) ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde 

düşük olarak saptandı. 30 sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları 

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

Maya türü mikroorganizmalar üzerinde; ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 20 sn 

(p:0.001; p<0.01), 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; p<0.01) ozon uygulama 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 20 sn 

ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması 40 sn (p:0.022; p<0.05) ozon 

uygulama süresindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak saptandı. 30 

sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları arasında ve 20 ile 30 sn 

ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmadı (p>0.05) (Tablo 4-6, Şekil 4-6). 
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Tablo  4-6: Ozon başarı oranlarının mikroorganizma morfolojilerinde ozo n uygulama 
sürelerine göre değerlendirilmesi  

Ozon Başarı Oranı (%) 

10 sn 20 sn 30 sn 40 sn  

Ort±SD Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

p 

Kok  
44,40±16,32 58,40±13,10 71,22±5,44 71,06±5,73 

F:41,541 

p:0,001** 

Çomak 
52,31±12,95 67,22±14,02 73,50±4,37 77,06±5,24 

F:37,197 

p:0,001** 

Maya 
41,43±16,90 58,97±10,70 62,90±8,64 67,12±5,26 

F:32,418 

p:0,001** 

Oneway ANOVA Test   ** p<0.01 
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Şekil  4-6: Ozon başarı oranlarının mikroorganizma morfolojilerinde ozo n uygulama 
sürelerine göre dağılımı 
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4.7. Ozon başarı oranlarının biyofilm olu şum sürelerinde ozon uygulama süresine 
göre değerlendirilmesi 

 

Yarım saatlik biyofilm oluşum süresinde ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 20 sn 

(p:0.001; p<0.01), 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; p<0.01) ozon uygulama 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 20 sn 

ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn 

(p:0.001; p<0.01) ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde 

düşük olarak saptandı. 30 sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları 

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

16.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 20 sn 

(p:0.001; p<0.01), 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; p<0.01) ozon uygulama 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 20 sn 

ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 40 sn ozon uygulama 

süresindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak saptandı (p:0.002; 

p<0.01). 20 sn ve 30 sn ozon uygulama süresi ile 30 sn ve 40 sn ozon uygulama 

sürelerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmadı (p>0.05). 

40.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

belirlendi (p<0.01). 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 20 sn 

(p:0.001; p<0.01), 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; p<0.01) ozon uygulama 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak saptandı. 20 sn ozon 

uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 40 sn ozon uygulama süresindeki 

başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak bulundu (p:0.005; p<0.01). 20 sn 

ve 30 sn ozon uygulama süresi ile 30 sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 
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64.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı 

(p>0.05) (Tablo 4-7, Şekil 4-7). 

 

Tablo  4-7: Ozon başarı oranlarının biyofilm olu şum sürelerinde ozon uygulama süresine göre 
değerlendirilmesi 

Ozon Başarı Oranı (%)  

10 sn 20 sn 30 sn 40 sn 
Biyofilm Olu şum 

Süresi 
Ort±SD Ort±SD Ort±SD Ort±SD  

p 

½ saat 34,54±14,44 48,17±15,31 67,83±5,73 72,58±4,98 
F:59,871 

p:0,001** 

16.5 saat 38,50±8,75 68,70±10,56 69,87±10,42 73,16±5,17 
F:73,174 

p:0,001** 

40.5 saat 44,91±11,32 64,08±6,27 70,12±9,04 73,00±8,52 
F:47,608 

p:0,001** 

64.5 saat 66,25±4,44 70,16±7,59 69,00±5,11 68,25±6,85 
F:1,727 

p:0,167 

Oneway ANOVA Test   ** p<0.01 
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Şekil  4-7: Ozon başarı oranlarının biyofilm olu şum sürelerinde ozon uygulama süresine 
göre dağılımı 
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4.8. Ozon başarı oranlarının farklı ozon uygulama ve biyofilm oluşum sürelerinde 
mikroorganizma morfolojisine göre değerlendirilmesi 

 

4.8.1.  10 sn ozon uygulanan grupta; 

 Yarım saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine 

göre ozon başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

farklılık bulundu (p<0.01). Ozonun  çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 

ortalamaları, maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamalarından anlamlı 

düzeyde yüksek olarak belirlendi (p:0.002; p<0.01). Kok türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı ortalaması ile çomak ve maya türü mikroorganizmalar üzerindeki 

başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 

16.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı 

(p>0.05). 

40.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlendi 

(p<0.05). Ozonun çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları, kok 

türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek 

olarak saptandı (p:0.016; p<0.05). Maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 

ortalaması ile çomak ve kok türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları 

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

64.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmedi 

(p>0.05) (Tablo 4-8, Şekil 4-8). 
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Şekil  4-8: Ozon başarı oranlarının 10 sn ozon uygulama ve biyofilm oluşum sürelerinde 
mikroorganizma morfolojisine göre dağılımı 

 

4.8.2. 20 sn ozon uygulanan grupta; 

Yarım saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre 

ozon başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmadı (p>0.05). 

16.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlendi 

(p<0.05). Ozonun çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları, kok 

(p:0.035; p<0.05) ve maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamalarından 

(p:0.046; p<0.05) anlamlı düzeyde yüksek olarak saptandı. Kok türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı ortalaması ile maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). 

40.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmedi 

(p>0.05). 

64.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

saptandı (p<0.01). Ozonun çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 
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ortalamaları, kok (p:0.001 p<0.01) ve maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 

ortalamalarından (p:0.001; p<0.01) anlamlı düzeyde yüksek olarak bulundu. Kok türü 

mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalaması ile maya türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

belirlenmedi (p>0.05) (Tablo 4-8, Şekil 4-9). 
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Şekil  4-9: Ozon başarı oranlarının 20 sn ozon uygulama ve biyofilm oluşum sürelerinde 
mikroorganizma morfolojisine göre dağılımı 

 

4.8.3. 30 sn ozon uygulanan grupta; 

 Yarım saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine 

göre ozon başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

farklılık bulundu (p<0.01). Ozonun çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 

ortalamaları, maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamalarından anlamlı 

düzeyde yüksek olarak belirlendi (p:0.006; p<0.01). Kok türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı ortalaması ile çomak ve maya türü mikroorganizmalar üzerindeki 

başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 

16.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). Ozonun maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları, 

kok (p:0.002; p<0.01) ve çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 
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ortalamalarından (p:0.004; p<0.01) anlamlı düzeyde düşük olarak belirlendi. Kok türü 

mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları ile çomak türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmadı (p>0.05). 

40.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). Ozonun maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları, 

kok (p:0.008; p<0.01) ve çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 

ortalamalarından (p:0.016; p<0.05) anlamlı düzeyde düşük olarak belirlendi. Kok türü 

mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalaması ile çomak türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmadı (p>0.05). 

64.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). Ozonun çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 

ortalamaları, kok (p:0.001; p<0.01) ve maya  türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 

ortalamalarından (p:0.001; p<0.01) anlamlı düzeyde yüksek olarak belirlendi. Kok türü 

mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları ile maya türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmadı (p>0.05) (Tablo 4-8, Şekil 4-10). 
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Şekil  4-10: Ozon başarı oranlarının 30 sn ozon uygulama ve biyofilm oluşum sürelerinde 
mikroorganizma morfolojisine göre dağılımı 

4.8.4. 40 sn ozon uygulanan grupta; 

Yarım saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre 

ozon başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). Ozonun maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları, 

kok (p:0.024 p<0.05) ve çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 

ortalamalarından (p:0.001; p<0.01) anlamlı düzeyde düşük olarak belirlendi. Kok türü 

mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalaması ile çomak türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmadı (p>0.05). 

16.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). Ozonun maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları, 

kok (p:0.021 p<0.05) ve çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 

ortalamalarından (p:0.001; p<0.01) anlamlı düzeyde düşük olarak belirlendi. Kok türü 

mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalaması ile çomak türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmadı (p>0.05). 

40.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). 

Ozonun çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları, maya türü 

mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olarak 

belirlendi (p:0.026; p<0.05). Kok türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalaması 

ile çomak ve maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 

64.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu(p<0.01). Ozonun çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 

ortalamaları, kok (p:0.001; p<0.01) ve maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı 

ortalamalarından (p:0.001; p<0.01) anlamlı düzeyde yüksek olarak belirlendi. Kok türü 

mikroorganizmalar üzerindeki başarı ortalaması ile maya türü mikroorganizmalar 
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üzerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmadı (p>0.05) (Tablo 4-8, Şekil 4-11). 
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Şekil  4-11: Ozon başarı oranlarının 40 sn ozon uygulama ve biyofilm oluşum sürelerinde 
mikroorganizma morfolojisine göre dağılımı 
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Tablo  4-8: Ozon başarı oranlarının farklı ozon uygulama ve biyofilm oluşum sürelerinde 
mikroorganizma morfolojisine göre değerlendirilmesi 

Ozon Başarı Oranı (%) 

Kok Çomak Maya 

Ozon 

Uygulama 

Süresi 

Biyofilm 

Oluşum Süresi 
Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

p 

½ saat 34,62±11,68 46,00±11,47 23,00±10,71 
F:8,285 

p:0,002** 

16.5 saat 37,87±9,23 43,75±8,34 33,87±6,33 
F:3,036  

p:0,069 

40.5 saat 37,25±10,08 52,25±10,80 45,25±8,60 
F:4,624  

p:0,022* 

10 sn 

64.5 saat 67,87±3,13 67,25±6,34 63,62±1,68 
F:2,389  

p:0,116 

½ saat 46,25±15,05 52,25±18,80 46,00±12,70 
F:0,405 

 p:0,672 

16.5 saat 59,12±14,07 71,62±6,74 60,37±3,85 
F:4,403 

 p:0,025* 

40.5 saat 60,50±7,15 66,75±4,40 65,00±5,90 
F:2,368 

 p:0,118 

20 sn 

64.5 saat 67,75±3,32 78,25±5,87 64,50±5,07 
F:17,388 

p:0,001** 

½ saat 68,75±5,36 71,50±2,93 63,25±5,49 
F:6,267 

p:0,007** 

16.5 saat 75,37±5,39 74,37±4,10 59,87±11,80 
F:9,750 

p:0,001** 

40.5 saat 74,62±1,40 73,50±6,04 62,25±11,09 
F:6,954 

p:0,005** 

30 sn 

64.5 saat 66,12±1,24 74,62±3,96 66,25±3,80 
F:17,941 

p:0,001** 

½ saat 73,12±2,99 76,62±3,81 68,00±3,85 
F:11,763 

p:0,001** 

16.5 saat 73,87±2,03 77,25±4,98 68,37±3,62 
F:11,458 

p:0,001** 

40.5 saat 74,62±4,50 77,50±8,43 66,87±8,85 
F:4,268  

p:0,028* 

40 sn 

64.5 saat 62,62±1,59 76,87±3,27 65,25±3,10 
F:60,297 

p:0,001** 

Oneway ANOVA Test   * p<0.05 ** p<0.01 
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4.9.  Ozon başarı oranlarının ozon uygulama süresi ve mikroorganizma morfolojilerinde 
biyofilm olu şum sürelerine göre değerlendirilmesi 

 

4.9.1. 10 sn ozon uygulanan grupta; 

Kok türü mikroorganizmalar üzerindeki biyofilm oluşma sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 64.5 saatlik biyofilm oluşma süresinde elde edilen başarı ortalaması, 

yarım saat (p:0.001; p<0.01), 16.5 saat (p:0.001; p<0.01) ve 40.5 saat (p:0.001; p<0.01) 

biyofilm sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde yüksek olarak belirlendi. 

Yarım saat, 16.5 saat ve 40.5 saatlik biyofilm oluşma sürelerindeki başarı ortalamaları 

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

Çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki biyofilm oluşma sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 64.5 saatlik biyofilm oluşma süresinde elde edilen başarı ortalaması, 

yarım saat (p:0.001; p<0.01), 16.5 saat (p:0.001; p<0.01) ve 40.5 saat (p:0.018; p<0.05) 

biyofilm sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde yüksek olarak belirlendi. 

Yarım saat, 16.5 saat ve 40.5 saatlik biyofilm oluşma sürelerindeki başarı ortalamaları 

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

Maya türü mikroorganizmalar üzerindeki biyofilm oluşma sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). Yarım saatlik biyofilm oluşma süresinde elde edilen başarı 

ortalaması, 16.5 saat (p:0.038; p<0.05), 40.5 saat (p:0.004; p<0.01) ve 64.5 saat 

(p:0.001; p<0.01) biyofilm sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük 

olarak belirlendi. 64.5 saatlik biyofilm oluşma süresinde elde edilen başarı ortalaması, 

16.5 saat (p:0.001; p<0.01) ve 40.5 saat (p:0.001; p<0.01) biyofilm sürelerindeki başarı 

ortalamalarından anlamlı şekilde yüksek olarak saptandı. 40.5 saatlik biyofilm oluşma 

süresinde elde edilen başarı ortalaması, 16.5 saat biyofilm süresindeki başarı 

ortalamalarından anlamlı şekilde yüksek olarak bulundu (p:0.028; p<0.05) (Tablo 4-9, 

Şekil 4-12). 
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Şekil  4-12: Ozon başarı oranlarının 10 sn ozon uygulama süresi ve mikroorganizma 
morfolojilerinde biyofilm olu şum süresine göre dağılımı 

 

4.9.2. 20 sn ozon uygulanan grupta; 

Kok türü mikroorganizmalar üzerindeki biyofilm oluşma sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). Yarım saatlik biyofilm oluşma süresinde elde edilen başarı 

ortalaması, 40.5 saat (p:0.049; p<0.05) ve 64.5 saat (p:0.003; p<0.01) biyofilm 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. Diğer 

biyofilm oluşma sürelerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 

Çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki biyofilm oluşma sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). Yarım saatlik biyofilm oluşma süresinde elde edilen başarı 

ortalaması, 16.5 saat (p:0.006; p<0.01), 40.5 saat (p:0.041; p<0.05) ve 64.5 saat 

(p:0.001; p<0.01) biyofilm sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük 

olarak belirlendi. 16.5 saat, 40.5 saat ve 64.5 saatlik biyofilm oluşma sürelerindeki 

başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 

Maya türü mikroorganizmalar üzerindeki biyofilm oluşma sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 
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bulundu (p<0.01). Yarım saatlik biyofilm oluşma süresinde elde edilen başarı 

ortalaması, 16.5 saat (p:0.004; p<0.01), 40.5 saat (p:0.001; p<0.01) ve 64.5 saat 

(p:0.001; p<0.01) biyofilm sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük 

olarak belirlendi. 16.5 saat, 40.5 saat ve 64.5 saatlik biyofilm oluşma sürelerindeki 

başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05) 

(Tablo 4-9, Şekil 4-13). 
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Şekil  4-13: Ozon başarı oranlarının 20 sn ozon uygulama süresi ve mikroorganizma 
morfolojilerinde biyofilm olu şum süresine göre dağılımı 

 

4.9.3. 30 sn ozon uygulanan grupta; 

Kok türü mikroorganizmalar üzerindeki biyofilm oluşma sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). Yarım saatlik biyofilm oluşma süresinde elde edilen başarı 

ortalaması, 16.5 saat (p:0.011; p<0.05) ve 40.5 saat (p:0.027; p<0.05) biyofilm 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 64.5 

saatlik biyofilm oluşma süresinde elde edilen başarı ortalaması, 16.5 saat (p:0.001; 

p<0.01) ve 40.5 saat (p:0.001; p<0.01) biyofilm sürelerindeki başarı ortalamalarından 

anlamlı şekilde düşük olarak saptandı. Yarım saat ile 64.5 saat ve 40.5 saat ile 16.5 

saatlik biyofilm oluşma sürelerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). 
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Çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki biyofilm oluşma sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmedi 

(p>0.05). 

Maya türü mikroorganizmalar üzerindeki biyofilm oluşma sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı 

(p>0.05) (Tablo 4-9, Şekil 4-14). 
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Şekil  4-14: Ozon başarı oranlarının 30 sn ozon uygulama süresi ve mikroorganizma 
morfolojilerinde biyofilm olu şum süresine göre dağılımı 

 

4.9.4. 40 sn ozon uygulanan grupta; 

Kok türü mikroorganizmalar üzerindeki biyofilm oluşma sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 64.5 saatlik biyofilm oluşma süresinde elde edilen başarı ortalaması, 

yarım saat (p:0.001; p<0.01), 16.5 saat (p:0.001; p<0.01) ve 40.5 saat (p:0.001; p<0.01) 

biyofilm sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 

Yarım saat, 16.5 saat ve 40.5 saatlik biyofilm oluşma sürelerindeki başarı ortalamaları 

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

Çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki biyofilm oluşma sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı 

(p>0.05). 
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Maya türü mikroorganizmalar üzerindeki biyofilm oluşma sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmedi 

(p>0.05) (Tablo 4-9, Şekil 4-15). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Kok Çomak Maya

40 sn ozon uygulama

Ozon Ba şarı Oranı (%)

½ saat 16.5 saat 40.5 saat 64.5 saat

 

Şekil  4-15: Ozon başarı oranlarının 40 sn ozon uygulama süresi ve mikroorganizma 
morfolojilerinde biyofilm olu şum süresine göre dağılımı 
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Tablo  4-9: Ozon başarı oranlarının ozon uygulama süresi ve mikroorganizma morfolojilerinde 
biyofilm olu şum sürelerine göre değerlendirilmesi 

Ozon Başarı Oranı (%) 

½ saat 16.5 saat 40.5 saat 64.5 saat 

Ozon 

Uygulama 

Süresi 

Mikroorganizma 

Morfolojisi 
Ort±SD Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

p 

Kok 34,62±11,68 37,87±9,23 37,25±10,08 67,87±3,13 
F:23,692 

p:0,001** 

Çomak 46,00±11,47 43,75±8,34 52,25±10,80 67,25±6,34 
F:10,010 

p:0,001** 
10 sn 

Maya 23,00±10,71 33,87±6,33 45,25±8,60 63,62±1,68 
F:41,606 

p:0,001** 

Kok 46,25±15,05 59,12±14,07 60,50±7,15 67,75±3,32 
F:5,258 

p:0,005** 

Çomak 52,25±18,80 71,62±6,74 66,75±4,40 78,25±5,87 
F:8,605 

p:0,001** 
20 sn 

Maya 46,00±12,70 60,37±3,85 65,00±5,90 64,50±5,07 
F:10,680 

p:0,001** 

Kok 68,75±5,36 75,37±5,39 74,62±1,40 66,12±1,24 
F:10,575 

p:0,001** 

Çomak 71,50±2,93 74,37±4,10 73,50±6,04 74,62±3,96 F:0,828 p:0,490 
30 sn 

Maya 63,25±5,49 59,87±11,80 62,25±11,09 66,25±3,80 F:0,727 p:0,545 

Kok 73,12±2,99 73,87±2,03 74,62±4,50 62,62±1,59 
F:28,515 

p:0,001** 

Çomak 76,62±3,81 77,25±4,98 77,50±8,43 76,87±3,27 F:0,040 p:0,989 
40 sn 

Maya 68,00±3,85 68,37±3,62 66,87±8,85 65,25±3,10 F:0,543 p:0,657 

Oneway ANOVA Testi   ** p<0.01 
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4.10.  Ozon başarı oranlarının farklı biyofilm olu şum süresi ve mikroorganizma 
morfolojilerinde ozon uygulama sürelerine göre değerlendirilmesi 

 

4.10.1. Yarım saatlik biyofilm olu şum süresinde; 

Kok türü mikroorganizmalar üzerindeki ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 30 sn 

(p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; p<0.01) ozon uygulama sürelerindeki başarı 

ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 20 sn ozon uygulama 

süresinde elde edilen başarı ortalaması, 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; 

p<0.01) ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük 

olarak saptandı. 10 sn ve 20 sn ozon uygulama süreleri ile 30 sn ve 40 sn ozon 

uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmadı (p>0.05). 

Çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 30 sn 

(p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; p<0.01) ozon uygulama sürelerindeki başarı 

ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 20 sn ozon uygulama 

süresinde elde edilen başarı ortalaması, 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; 

p<0.01) ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük 

olarak saptandı. 10 sn ve 20 sn ozon uygulama süreleri ile 30 sn ve 40 sn ozon 

uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmadı (p>0.05). 

Maya türü mikroorganizmalar üzerindeki ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

belirlendi (p<0.01). 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 20 sn 

(p:0.001; p<0.01), 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; p<0.01) ozon uygulama 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak saptandı. 20 sn ozon 

uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 30 sn (p:0.003; p<0.01) ve 40 sn 

(p:0.001; p<0.01) ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde 

düşük olarak bulundu. 30 sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmedi (p>0.05) (Tablo 4-10, 

Şekil 4-16). 
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Şekil  4-16: Ozon başarı oranlarının ½ sa biyofilm oluşum süresi ve mikroorganizma 
morfolojilerinde ozon uygulama süresilerine göre dağılımı 

 

4.10.2. 16.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde; 

Kok türü mikroorganizmalar üzerindeki ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 20 sn 

(p:0.001; p<0.01), 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; p<0.01) ozon uygulama 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 20 sn 

ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 30 sn (p:0.006; p<0.01) ve 40 sn 

(p:0.013; p<0.05) ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde 

düşük olarak saptandı. 30 sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları 

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

Çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 20 sn 

(p:0.001; p<0.01), 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; p<0.01) ozon uygulama 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 20 sn, 30 
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sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 

Maya türü mikroorganizmalar üzerindeki ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 20 sn 

(p:0.001; p<0.01), 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; p<0.01) ozon uygulama 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 20 sn, 30 

sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05) (Tablo 4-10, Şekil 4-17). 
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Şekil  4-17: Ozon başarı oranlarının 16.5 sa biyofilm oluşum süresi ve mikroorganizma 
morfolojilerinde ozon uygulama süresilerine göre dağılımı 

 

4.10.3. 40.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde; 

Kok türü mikroorganizmalar üzerindeki ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 20 sn 

(p:0.001; p<0.01), 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; p<0.01) ozon uygulama 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 20 sn 

ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 30 sn (p:0.003; p<0.01) ve 40 sn 

(p:0.001; p<0.01) ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde 
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düşük olarak saptandı. 30 sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları 

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

Çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

belirlendi (p<0.01). 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 20 sn 

(p:0.005; p<0.01), 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; p<0.01) ozon uygulama 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak saptandı. 20 sn ozon 

uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 40 sn (p:0.047; p<0.05) ozon 

uygulama süresindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 

Diğer ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). 

Maya türü mikroorganizmalar üzerindeki ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 20 sn 

(p:0.001; p<0.01), 30 sn (p:0.001; p<0.01) ve 40 sn (p:0.001; p<0.01) ozon uygulama 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 20 sn, 30 

sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05) (Tablo 4-10, Şekil 4-18). 
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Şekil  4-18: Ozon başarı oranlarının 40.5 sa biyofilm oluşum süresi ve mikroorganizma 
morfolojilerinde ozon uygulama süresilerine göre dağılımı 
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4.10.4. 64.5 saatlik biyofilm oluşum süresinde; 

Kok türü mikroorganizmalar üzerindeki ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 40 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 10 sn 

(p:0.001; p<0.01), 20 sn (p:0.002; p<0.01) ve 30 sn (p:0.043; p<0.05) ozon uygulama 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 10 sn, 20 

sn ve 30 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 

Çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulundu (p<0.01). 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı ortalaması, 20 sn 

(p:0.001; p<0.01), 30 sn (p:0.032; p<0.05) ve 40 sn (p:0.004; p<0.05) ozon uygulama 

sürelerindeki başarı ortalamalarından anlamlı şekilde düşük olarak belirlendi. 20 sn, 30 

sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 

Maya türü mikroorganizmalar üzerindeki ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı 

(p>0.05) (Tablo 4-10, Şekil 4-19). 
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Şekil  4-19: Ozon başarı oranlarının 64.5 sa biyofilm oluşum süresi ve mikroorganizma 
morfolojilerinde ozon uygulama süresilerine göre dağılımı 

Tablo  4-10: Ozon başarı oranlarının farklı biyofilm olu şum süresi ve mikroorganizma 
morfolojilerinde ozon uygulama sürelerine göre değerlendirilmesi 

Ozon Başarı Oranı (%) 

10 sn 20 sn 30 sn 40 sn 
Biyofilm 

Oluşum Süresi 

Mikroorganizma 

Morfolojisi 
Ort±SD Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

p 

Kok 34,62±11,68 46,25±15,05 68,75±5,36 73,12±2,99 
F:26,809 

p:0,001** 

Çomak 46,00±11,47 52,25±18,80 71,50±2,93 76,62±3,81 
F:13,731 

p:0,001** 
½ saat 

Maya 23,00±10,71 46,00±12,70 63,25±5,49 68,00±3,85 
F:41,310 

p:0,001** 

Kok 37,87±9,23 59,12±14,07 75,37±5,39 73,87±2,03 
F:30,635 

p:0,001** 

Çomak 43,75±8,34 71,62±6,74 74,37±4,10 77,25±4,98 
F:49,096 

p:0,001** 
16.5 saat 

Maya 33,87±6,33 60,37±3,85 59,87±11,80 68,37±3,62 
F:34,787 

p:0,001** 

Kok 37,25±10,08 60,50±7,15 74,62±1,40 74,62±4,50 
F:56,878 

p:0,001** 

Çomak 52,25±10,80 66,75±4,40 73,50±6,04 77,50±8,43 
F:16,146 

p:0,001** 
40.5 saat 

Maya 45,25±8,60 65,00±5,90 62,25±11,09 66,87±8,85 
F:10,135 

p:0,001** 

Kok 67,87±3,13 67,75±3,32 66,12±1,24 62,62±1,59 
F:7,653 

p:0,001** 

Çomak 67,25±6,34 78,25±5,87 74,62±3,96 76,87±3,27 
F:7,599 

p:0,001** 
64.5 saat 

Maya 63,62±1,68 64,50±5,07 66,25±3,80 65,25±3,10 
F:0,755 

p:0,529 

Oneway ANOVA Test   ** p<0.01 
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Şekil  4-20: Yarım saatlik, 20 sn ozon uygulanan grupta görülen canlı C. albicans 

 

Şekil  4-21: 40.5 saatlik, 10 sn ozon uygulanan grupta görülen canlı ve ölü F. nucleatum 
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Şekil  4-22: 40.5 saatlik, 40 sn ozon uygulanan grupta görülen ölü C. albicans ve F. 
nucleatum  

 

Şekil  4-23: 16.5 saatlik, 10 sn ozon uygulanan grupta görülen canlı kok 
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Şekil  4-24: 64.5 saatlik, 20 sn ozon uygulanan grupta görülen ölü A. naeslundii 

 

Şekil  4-25: 40.5 saatlik, 20 sn ozon uygulanan grupta görülen ölü C. albicans 
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Şekil  4-26: 16.5 saatlik, 20 sn ozon uygulanan grupta görülen koklar 

 

Şekil  4-27: 64.5 saatlik, 30 sn ye ozon uygulanan grupta görülen  ölü streptokoklar 
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Şekil  4-28: 64.5 saatlik, 40 snye ozon uygulanan grupta görülen ölü F. nucleatum ve C. 
albicans  

 

Şekil  4-29: 40.5 saatlik, 30 sn ozon uygulanan grupta görülen C. albicans ve streptokoklar 
(S. oralis, S. sobrinus)  
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5. TARTI ŞMA 

Diş çürüğü, diş sert dokularını oluşturan inorganik kalsiyumfosfat kristalleri ile 

organik matriks arasındaki elektrostatik bağlantının, H+ iyonları tarafından fiziko-

kimyasal düzeyde bozulması ve kalsiyumfosfat kristallerinin yıkımı ile başlayan, sonra 

dokuda submikroskobik, mikroskobik ve ardından makroskobik madde kaybına neden 

olan diyet, tükürük, plak mikroflorası ve diş yüzeyi arasındaki hareketleri içeren 

multifaktöryel bir hastalıktır (1,11,13,43,56,76,80,88,96). 

 

Mikroorganizmaların çoklu türde birleşimi dental plak olarak tanımlanmakta ve 

dental plağında diş çürüğü, gingivitis ve birçok periodontal hastalığın etyolojisinde rol 

oynadığı bilinmektedir(1,2,3,14,21,43,45,46,62,82,98,102,104,109,113). 

 

Dental plak içerisindeki çürük yapıcı bakterilerin sayısının azaltılması ya da 

çürük oluşumunun önlenmesi ve tedavi edilmesinde birçok koruyucu tedavi stratejisi 

bulunmaktadır (56). 

 

Modern diş hekimliğinin en büyük amacı diş çürüklerinin tedavisinde invaziv 

tedavi tekniklerinden çok non-invaziv ve koruyucu yaklaşımların geliştirilmesidir (61). 

 

 Bugün ki tedavi konsepti çürüklerin erken teşhis edilebilmesi, ilerlemesinin 

önlenebilmesi ve remineralizasyonun sağlanabilmesidir (61). Bu amaçla alternatif 

tedavi teknikleri kullanılmaktadır. Bu alternatif tedavi teknikleri; atravmatik restoratif 

tedavi (ART), kemo-mekanik tedavi, lazer, air abrazyon - cilalama ve ozondur (36). Bu 

amaçla günümüzde en çok kullanılan non-invaziv tedavi yaklaşımlarından biri de 

ozondur. 

 

Ozon güçlü antioksidan etkisinden dolayı gıda, diş hekimliği ve bir çok 

endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Aynı zamanda ozon bakteri, virüs, protozon ve 

mantarlara karşıda güçlü bir antibakteriyal ajan olarak kullanılmaktadır (82).  



    89 

Bu çalışmada da ozonun, in-vitro koşullarda oluşturulan çoklu tür bir 

biyofilm modeli üzerindeki antibakteriyal etkisinin  değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Diş çürüğünün gelişiminde oral mikrofloranın rolünü anlayabilmemiz için 

laboratuvar, hayvan ve in situ model sistemleri üzerinde çalışılmaktadır (76). 

 

Geleneksel olarak yapılan araştırmalarda, ekosistemler tam olarak analiz 

edilememektedir. Ancak kontrollü şartlar altında izole bir formda çalışılabilinmektedir. 

Đnsan infeksiyon hastalıklarında ki faktörleri laboratuvar şartlarında anlamaya 

çalışmamız indirgeyici bir yöntemdir. 

 

Laboratuvar modelleri; mine üzerinde asit üreten tekli tür kültür modellerinden, 

yapay ağız ortamı ya da kemostat üzerinde habitatı taklit eden ortamlarda üreyen farklı 

çoklu tür kültürlerin gelişimine kadar uzanmaktadır (76). Her iki modelde de plak 

mikroflorası tarafından temel besinleri kullanan, üreyen bir ortam bulunmaktadır. 

Laboratuvar modellerinde diyetle alınan periyodik şeker alınımı karbonhidrat atımları 

ile taklit edilmektedir (76). 

 

Yapay ağız ortamı, oral kavitenin fiziksel yapısını bir model olarak kullanan bir 

laboratuvar modelidir. Bu modeller S. mutanslar tarafından kurulan plakların 

kolonizasyon direnci çalışmalarından farklı şeker ve pH değişikliklerinin etkilerine 

kadar uzanan çalışmaları yapabilmek amacıyla kullanılabilmektedir. Bu modeller için 

ön koşul plak formasyonu için yüzeylerin bulunmasıdır. (76) 

 

Hayvan çalışmalarında ki en büyük dezavantaj ise; hayvanlardaki oral 

mikrofloranın insan ağız florasından oldukça farklı olmasıdır. O yüzden insan 

çalışmalarındaki bakteri zincirlerini rodentlerde (kemiriciler) kurmak zordur. Ayrıca 

hayvan ve insan tükürük içeriği ile dentisyonları da oldukça farklıdır. Hayvan 

çalışmaları insanlardaki uygulamalara belli sınırlar içinde ışık tutabilmektedir(76). 
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Örneğin; amin fluoridler hayvanlarda çürüğe karşı üstün bir koruyucu özellik 

gösterirken, insan çalışmalarında bu sonuç tekrar (replike) edilememiştir (76). 

 

Hayvan ve insanlarla yapılan in vivo çalışma modellerinin çeşitli zorlukları 

vardır. Bunlar arasında; etik konulardaki sınırlandırılmalar, biyolojik çeşitlilik, organize 

olmuş yapının sürekli değişkenliği ve hemen hemen hiç kontrol altnda tutulaması ve 

sonuçların yorumlanmasında ki zorluklar sayılabilmektedir. Bütün bu olumsuz 

özelliklerinden dolayı in vivo çalışma modelleri sınırlıdır (106).  

 

Bir modelin amacı, karmaşık sistemi basit parçalara ayırmak ve kontrol 

edilebilir deneysel koşullar oluşturmaktır. Bir model geliştirilirken farklı 

komponentlerin kendi içlerindeki etkileşimlerine deneylerin sonuçlarının 

yorumlanmasına dikkat edilmektedir. Gerçekte bazı etkileşimleri, iki veya üç faktörün 

kombine edildiği sonuçlar anlaşılabilmektedir ama çürük olayında olduğu gibi birçok 

faktörün işe karıştığı durumlarda bu her zaman böyle olmamaktadır. 

 

Laboratuvar modelleri çok sayıda ajanı ve onların arasındaki etkileşim modlarını 

anlamakta en iyi yoldur. Hayvan ve in situ modelleri ise daha gerçekçi modellerdir ve 

bir ajanın etkinliğini ölçmekte yarar sağlayabilmektedirler. Ancak yukarıda bahsedilen 

avantaj ve dezavantajlarının yanında (Tablo 5-1) laboratuvar modelleri ucuz ve 

tekrarlanabilir modellerdir. Buna karşılık in vivo çalışmalar en pahalı çalışmalardır ve 

deneysel kontrole en az imkan tanımaktadırlar (76). 

 

Bu çalışmada, tüm bu bilgilerin ışığında ağız ortamını en iyi şekilde taklit 

edebilecek, tekrarlanabilirliği yüksek, uygulaması kolay, hızlı ve ucuz olan in-vitro 

biyofilm modeli seçilmiştir. 
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Tablo  5-1: Deneysel Çalışma Modellerinin Kar şılaştırılması 

Özellikler Laboratuvar modeli Hayvan modeli Đn-situ model 

Nicel olarak 

değerlendirilebilirliği 
Yüksek Orta Orta 

Tekrarlanabilirliği Yüksek Orta Orta 

Deneysel olarak kontrol 

edilebilirliği 
Yüksek Orta Düşük-orta 

Ajanların incelenebilirliği  Đyi Orta-zayıf Zayıf 

Etki şeklinin çalışılabilirli ği Yüksek Orta Düşük 

Maliyeti Düşük Orta Yüksek 

Hızı Hızlı Orta Yavaş 

Đnhibitörlerin ortamdan 

uzaklaştırılması 
Düşük Orta Đyi 

Çürük lezyonları Yok Var 

Sadece 

demineralizasyonun 

erken dönemi 

 

Đn-vitro biyofilm modelleri olarak farklı kültür sistemleri tanımlanmaktadır. 

Örneğin akıcı hücreler veya bakterilerin sert yüzeylere adezyonuna ve üremesine izin 

veren kemostat modelleri verilebilmektedir. Ancak akıcı hücrelerin ya da kemostat 

araçlarının antimikrobiyal ajanların biyofilm üzerine etkisini incelemek için 

kullanılmalarının uygun olmadığı düşünülmektedir. Çünkü akım kuvvetinin 

temizlemesi, akış hızı, yoğunluk ve miktarının bir fonksiyonudur (109).  
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Düşük akış hızı ve geniş hacimli olan kemostatlar; oral hijyen prosedürlerinde 

sıklıkla görüldüğü gibi kısa süreli uygulamaya maruz kalan seçilmiş bileşiklerin 

çalışmaları için pratik olmayacak şekilde oldukça uzun zamanlara gereksinim 

duyabilmektedir. Birkaç mililitreden daha fazla hacim ile çalışan sistemler tükürük gibi 

doğal maddelerden oluşan sıvıların kullanımını engellemektedirler. Bu açılardan 

bakıldığında takım (batch) kültür yaklaşımına dayalı bir model daha avantajlıdır (109). 

 

Dental biyofilmin yapısındaki komplekslik ve oluşturan türlerindeki çeşitlilik 

açısından, gereken tüm çevresel özellikleri yansıtan ve biyofilmin devamlılığı ve 

gelişebilmesinin altında yatan fizikokimyasal ve metabolik etkilerin açıkça bilinmesini 

sağlayan basit bir modele ihtiyaç duyulmaktadır (45). Bu açılardan üzerinde çalışılacak 

in-vitro biyofilm modeli ağız içinin gerçek tüm koşullarını basitleştirilmi ş bir şekilde 

yansıtabilmelidir (2).  

 

Bu geliştirilecek biyofilm modelinin istenilen bir avantajı da; deneysel biyofilm 

üzerinde ince ayar (modifikasyon) yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde çok sayıda 

instrinsik (türler,ortam) ve ekstrinsik (gıda rejimi,eklentiler) parametrelerde hızlı ve 

uygun manipülasyonlara izin verebilmesidir (45).  

 

Oral biyofilmlerin mekansal (spatial,uzaysal) düzenlenmesi ve geliştirilmesi için 

çok çeşitli in-vitro modellerle çalışılmıştır (2,40). Ancak hiçbirinin ağız içinde gelişen 

biyofilmlerin karmaşık süreçlerini taklit edemedikleri bildirilmektedir (2).  

 

Bu çalışmada, supragingival plağı taklit eden, takım kültürüne (batch 

culture) dayalı, ağızın karmaşık yapısını en iyi yansıtacağına inanılan, in-vitro bir 

biyofilm modeli olan Zürich biyofilm modeli kullanı lmıştır. 

 

Đn-vitro olarak gerçekleştirilen çeşitli çalışmalarda; üzerinde biyofilm 

oluşturabilmek amacı ile çeşitli yüzeyler kullanılmıştır. Bu yüzeyler; mine blokları 
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(çekilmiş sığır dişi), hidroksiapatit disk ve hidroksiapatit boncuklar, cam çubuk ve cam 

boncuklar ile polisitiren yüzeylerden oluşmaktadır (42,45,57,66,67,104,119). 

 

Shani ve ark., (2000) amin florür’ün (AmF) S. sobrinus biyofilmi üzerindeki 

antibakteriyel etkisini değerlendirmek amacı ile gerçekleştirdikleri çalışmalarında 

biyofilm oluşturulacak yüzey olarak hidroksiapatit boncuklarını (ISS, Natick, Mass., 

USA) kullandıklarını bildirmişlerdir (104). 

 

Kara ve ark., (2006) klorheksidin’in biyofilm üzerindeki antibakteriyel etkisini 

değerlendirmek amacı ile gerçekleştirdikleri çalışmalarında S. mutans ve Veillonella 

parvula biyofilmlerini oluşturulacak yüzey olarak polistiren yüzeyleri kullandıklarını 

bildirmişlerdir (57). 

 

Li ve Bowden, (1994) cam yüzeyler ve hidroksiapatit diskler üzerinde 

oluşturulan biyofilm aşamalarının benzerlik gösterdiğini gözlemlemişlerdir (67). 

 

Baysan ve ark., (2000) ozonun antibakteriyel etkisini değerlendirmek için 

gerçekleştirdikleri çalışmalarında, cam boncuklar (BDH, Poole, Dprset, UK) üzerinde S. 

mutans ve S. sobrinus biyofilmi oluşturduklarını bildirmişlerdir (12). 

 

Guggenheim ve ark., (2001) Zürich biyofilm modelinin geçerliliğini 

değerlendirmek amacı ile hidroksiapatit disklerini kullandıklarını belirtmişlerdir (45). 

 

Steinberg ve ark., (2001) topikal vernilerin dental plak üzerine etkilerini 

incelemek amacı ile cam çubuklar üzerinde S. mutans ve S. sobrinus biyofilmi 

oluşturduklarını bildirmişlerdir (107). 

 

Fraud ve ark., (2005) S. mutans biyofilmi üzerinde amin oksidin; Leung ve ark., 

(2005) antimikrobiyal dekapeptidin insan tükürük bakterilerinden oluşan biyofilm 
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üzerine olan etkisini değerlendirebilmek için hidroksiapatit disklerini kullandıklarını 

bildirmişlerdir (42,66). 

 

Bu çalışmada; biyofilm oluşturulacak yüzey olarak hidroksiapatit diskleri 

seçilmiştir. Bunun nedeni; diş yüzeyini en iyi taklit eden yüzey olduğunun ve ozon 

aplikatörünün ucundaki lastik mühürlerin  tam uyuml andırılarak, sızdırmaz bir 

şekilde ozon uygulanmasını sağlayacağının düşünülmesi ve standart yüzey alanına 

sahip olmasıdır. 

 

Dental plak içerisindeki çürük yapıcı bakterilerin sayısının azaltılması ya da 

çürük oluşumunun önlenmesi ve tedavi edilmesinde birçok koruyucu tedavi stratejisi 

bulunmaktadır (56). 

 

Klorheksidin uzun yıllardır diş hekimliğinde en yaygın kullanılan antibakteriyel 

ajandır. Son yıllarda ise ozon gazı çürük yapıcı bakterilerin sayısının azaltılmasında 

kullanılan alternatif non-invaziv antibakteriyel, antiviral ve antifungal bir ajan olarak 

yer almaktadır. 

 

Klorla kıyaslandığında ozon daha düşük konsantrasyonlarda ve daha hızlı etki 

göstermektedir ve diğer dezenfeksiyon ajanları için tipik bir özellik olan tat / koku gibi 

yan etkileri bulunmamaktadır (12,31). Diğer geleneksel çürük temizleme ve 

antimikrobiyal ajanlara kıyasla uygulanması çok daha ucuz, kolay ve hızlı bir tedavi 

yöntemi olarak kabul edilmektedir (1,12,16,36,71) 

 

Ozon ağız içi mikroorganizmaları deaktive edici özelliği sebebiyle in-vitro 

çalışmalarda kullanılmaktadır (15). 
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Bu çalışmada tüm bu avantajlar gözönünde bulundurularak ve üzerinde 

daha çok in-vitro çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmasından dolayı 

antimikrobiyal bir ajan olan ozon gazı kullanılmıştır. 

 

Ozon gazı solunması sonucunda ağızda ve boğazda kuruluk, başağrısı göğüste 

daralma hissi ve öksürük, astım krizinin tetiklenmesi sonucu akciğerlerde hasara neden 

olması gibi istenmeyen etkilere yol açabilmektedir (78).  

 

Ozon yüksek konsantrasyonda kullanıldığında (50 ppm,60 dakika) öldürücü etki 

yaratabilmektedir. Güvenilir önerilen kullanım dozu günlük 8 sa 0.06 ppm, haftada 5 

gün 15 dakika 0.3 ppm’dir (78).  

 

Ozon uygulanmasında HealOzone ve Ozi Cure Cihazları kullanılmaktadır. Ozi 

Cure cihazının kullanımı sırasında ortama verilen ozonun geri emilmesi için aspiratör 

kullanılması gerekmektedir. HealOzone cihazında ise sistem ortama verdiği ozonu 

tekrar geri vakumlayarak, nötralizörde oksijen gazına dönüştürmekte ve gaz kaçışı 

durumunda ise sistem otomatik olarak ozon gazı uygulamasını kesmektedir. Bu sebeple; 

iki cihaz karşılaştırıldığında, HealOzone cihazının kullanımının daha güvenilir olduğu 

bildirilmektedir (1,12,78). 

 

Bu çalışmada ozon uygulanmasında etkin ve güvenilir bir cihaz olduğu 

düşünüldüğü için HealOzone cihazı kullanılmıştır. 

 

Live/Dead BacLight Bacterial Viability Kiti SYTO 9E ve propidium iyodür adlı 

iki nükleik asit-bağlayıcı boyadan oluşmaktadır. SYTO 9E bütün mikroorganizma 

membranlarından penetre olmaktadır ve hücreyi yeşil renge boyamaktadır. Propidium 

iyodür ise sadece hasar görmüş hücre duvarlarından penetre olabilmekte ve her iki 

maddenin karışımı ile hasar görmüş hücre kırmızı  renge boyanmaktadır. Oda 

sıcaklığında karanlıkta optimal inkübasyon süresi 15- 20 dakika olarak bildirilmektedir 

(20,97).   
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 Live/Dead BacLight Bacterial Viability Kiti kullanılarak hızlı ve kolay bir 

şekilde ölü ve canlı olmak üzere total mikroorganizma sayısı değerlendirilebilmektedir. 

 

Live/Dead BacLight Bacterial Viability Kiti’nin; ağız içi mikroorganizmalarda 

ve özellikle çoklu tür biyofilm populasyonunda etkili bir boyama sağladığı 

bildirilmektedir (97). 

 

Bu çalışmada da uygulama kolaylığı ve başarısı sağlaması açısından hızlı ve 

güvenilir bir değerlendirme sağlayacağı düşünüldüğü için mikrobiyolojik 

değerlendirmede Live/Dead® BacLight Bacterial Viability Kiti kullanılmı ştır. 

 

Jankovic ve ark., (2009) klasik kemomekanik yöntem sonrası kök kanallarına 40 

sn ozon uygulamışlar ve ozonun hem aerobik hem de anaerobik bakteri sayısında 

önemli derecede azalmaya yol açtığını bildirmişlerdir (54). 

 

Bu çalışmada da; ozon, hem aerobik hem de anaerobik bakteriler üzerinde 

uygulama süresi ile paralel olarak başarılı bulunmuştur. 10 sn ozon uygulama süresinde 

elde edilen başarı; 20sn, 30 sn ve 40 sn ye, 20 sn ozon uygulama süresinde elde edilen 

başarı da; 30 sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerinde elde edilen başarıya göre anlamlı 

düzeyde düşük bulunmuştur. 30 sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerinde ki başarı 

oranları kendi aralarında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır. 

 

Karapetian ve ark., (2009) kimyasal, cerrahi ve ozon terapisi yöntemini 

karşılaştırmak amacı ile gerçekleştirdikleri periimplantitis tedavisi sonucunda en çok 

bakteri sayısındaki azalmayı ozon terapisi sonucunda bulduklarını belirtmişlerdir (58). 

 

Bu çalışmada da ozonu kendi arasında uygulama süresine göre 

değerlendirdiğimizde; ozonun öldürücü etkisi bakımından 30 sn ve 40 sn ozon 
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uygulamasının kendi aralarında istatistiksel olarak fark yaratmadığı buna karşı 20 sn 

ozon uygulamasının 30 sn ve 40 sn ozon uygulamasına; 10 sn ozon uygulmasınında 20 

sn, 30 sn ve 40 sn ozon uygulamasına oranla anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 

 

Huth ve ark., (2006) ozonu biyouyumluluk açısından karşılaştırdıkları, 

klorheksidin glukonat (%2, %0,02), sodyum hipoklorit (%5,25, %2,25), hidrojen 

peroksit (%3) ve metronidazole kıyasla ilaç direnci göstermediğini ve diğer bilinen tüm 

antiseptiklere karşı en düşük toksisiteye sahip olduğunu bildirmişlerdir. Ozonun; 

bakteri, virüs ve mantarlara karşı çok etkili olduğunu belirlemişlerdir (52). 

 

Bu çalışmada da; ozonun kok, çomak ve maya türü mikroorganizmalara karşı 

öldürücü etki gösterdiği bulunmuştur. 10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen 

başarı; 20sn, 30 sn ve 40 sn ye, 20 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı da; 30 

sn ve 40 sn ye ozon uygulama sürelerinde elde edilen başarıya göre anlamlı düzeyde 

düşük bulunmuştur. 30 sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerinde ki başarı oranı kendi 

aralarında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

 

Murakami ve ark.,(1996) Nogales ve ark., (2008) Sechi ve ark., (2001) ozon 

yağının, stafilokok, streptokoki, enterekok, Pseudomonas, Esheria coli ve özellikle 

Mycobacterium infeksiyonlarında etkili olduğunu bildirmişlerdir (79,85,103). 

 

Estrela ve ark., (2007) ozon gazı, ozonlu su, %2.5 sodyum hipoklorit ve %2 

klorheksidinin Enterecoccus faecalis üzerine antibakteriyel etkisini araştımayı 

amaçladıkları çalışmalarında; her bir ajanı 20 dakika boyunca mikroorganizma üzerine 

uygulamışlardır. Sonuç olarak her bir ajanın 20 dakika boyunca Enterecoccus faecalis 

bakterisi üzerine uygulanmasının, bakterinin inaktive olması için yeterli olmadığını 

bildirmişlerdir (38). 

 

Baysan ve Beighton, (2007) yaptıkları çalışmalarında, ozonun kaviteleşmemiş 

okluzal çürüklerdeki bakteriler üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Yeni 
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çekilmiş kaviteleşmemiş streptokok, laktobasil ve Actinomyces’i içeren okluzal çürüğü 

olan dişlere 40 saniye süre ile ozon uygulamışlardır. Sonuç olarak ozonun belirtilen 

bakteriler üzerine öldürücü etkisini başarısız bulduklarını bildirmişlerdir (10). 

 

Johansson ve ark., (2009) yaptıkları çalışmalarında çürük yapıcı etkisi olan 

bakteriler üzerinde ozon uygulamasının etkilerini araştırmışlardır. A. naeslundii, 

Laktobacillus casei ve S. mutans bakterileri üzerine 10 sn, 30 sn ve 60 sn ozon 

uygulamışlardır. Elde edilen sonuçlara göre A. naeslundii, S. mutans ve L. casei 

bakterilerinin sırasıyla %92, %73 ve %64’ünün öldüğünü bildirmişlerdir. 60 sn sonunda 

ise total bakterilerin % 99,9’unun canlılığını yitirdiğini saptamışlardır. S. mutans ve L. 

casei bakterilerinde 10 sn, 20 sn ve 30 sn ozon uygulanmasının A. naeslundii’ ye göre 

daha az etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Sonuç olarak 60 sn’lik ozon uygulaması 

sonrasında çürük yapıcı etkisi olan S.mutans bakterilerinin tamamının elimine edildiğini 

bildirmişlerdir (56).  

 

Bu çalışmada ozonun etkisi mikroorganizma morfolojisine göre 

değerlendirilmiştir. Mikroorganizma morfolojisine göre ozon başarı oranlarının 

değerlendirilmesine bakıldığında istatiksel olarak ileri düzeyde farklılık bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, Baysan ve Beighton’un çalışmalarından farklı, Johansson ve ark.nın 

çalışmalarındakine benzer olarak ozonun çomak (Fn,An) türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı oranları, kok (So,Ss,Vd) türü mikroorganizmalara kıyasla anlamlı 

düzeyde yüksek bulunmuştur.  

 

Bu çalışmada; 10 sn ozon uygulama süresinde ozonun kok ve çomak türü 

mikroorganizmalar üzerindeki başarı oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. 

 

Ozonun 20 sn ozon uygulama süresinde, çomak türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı oranları, yukarıdaki çalışma ile benzer olarak kok türü 

mikroorganizmalar üzerinde anlamlı düzeyde yüksek olarak bulunmuştur. 



    99 

Ozonun 30 sn ozon uygulama süresinde kok ve çomak türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

 

Nagayoshi ve ark., (2004) (10dk,4mg/L) , Esheria coli ve S. mutans 

mikroorganizmaları üzerine Hems ve ark.dan (2005) (4dk,4mg/L) daha yüksek dozda 

ozon uygulamışlar ve her iki araştırmacıda hemen hemen aynı sonucu bularak ozonun 

her iki tip mikroorganizma türü üzerinde de öldürücü etkiye sahip olduğunu 

bildirmişlerdir (49,83). 

 

Cordosa ve ark., (2008) (3,3mg/mL,5dk) ozonlu su uyguladıkları çalışmalarında 

Esheria coli ve C. albicans mikroorganizmalarının sayısında önemli derecede azalmaya 

sebep olduğunu göstermişlerdir (22). 

 

Azarpazhooh ve Limeback yapılan çalışmaları inceledikleri yayınlarında ozonun 

canlı bakteri sayısında azalmaya sebep olduğu gr (+) ve gr (-) ağız mikroorganizmaları 

ve C. albicans üzerinde öldürücü etkisi olduğunu bildirmişlerdir (8).  

 

Arita ve ark., (2005) protez akrilik plağı üzerindeki C. albicans’lar üzerine 1 

dakika uygulanan ozonun antimikrobiyal etkisini değerlendirmeyi amaçladıkları 

çalışmalarında, uygun doz ve konsantrasyonda ozonun C. albicans mikroorganizması 

üzerine önemli derecede öldürücü etki gösterdiğini bildirmişlerdir (6). 

 

Bu çalışmada mikroorganizma morfolojisine göre ozon başarı oranları 

değerlendirildiğinde; ozonun öldürücü etkisi maya türü mikroorganizmalar üzerinde 

çomak türü mikroorganizmalara göre anlamlı derecede düşük bulunmuş, kok türü 

mikroorganizmalara göre ise anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.  
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Ozon uygulama sürelerine göre ozon başarı oranlarına bakıldığında ise; ozon 

başarı oranı 10 sn ozon uygulama süresinde, maya türü mikroorganizmalar üzerinde 

çomak türü mikroorganizmalara göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuş, kok türü 

mikroorganizmalar üzerinde ise anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 

 

20 sn ozon uygulama süresinde; ozon başarı oranı, maya türü mikroorganizmalar 

üzerinde çomak türü mikroorganizmalara göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuş, kok 

türü mikroorganizmalar üzerinde ise anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 

 

30 sn ozon uygulama süresinde; ozon başarı oranı, maya türü mikroorganizmalar 

üzerinde kok ve çomak türü mikroorganizmalara göre anlamlı düzeyde düşük 

bulunmuştur. 

 

40 sn ozon uygulama süresinde; ozon başarı oranı, maya türü mikroorganizmalar 

üzerinde kok ve çomak türü mikroorganizmalara göre anlamlı düzeyde düşük 

bulunmuştur. 

 

Knight ve ark., (2008) 40 sn ozon uygulamasının biyofilm oluşumunu 

engellediğini bildirmişlerdir (62). 

 

Bezirtzoglou ve ark., (2008) ozon gazının diş fırçası üzerindeki 

mikroorganizmalara etkisine bakmayı amaçladıkları çalışmalarında, Streptococcus 

pyogenes, S. mutans, S. mitis, S. oralis, S. sobrinus, S. viridans, S. salivarius, S. 

sanguinis, Aerococcus viridans bakterileri ile  kontamine olan diş fırçaları ozonla 

doyurulmuş PBS (fosfatla tamponlanmış salin) çözeltisi içerisinde 5 dk, 10dk, 15dk, 20 

dk ve 30 dk bekletilmiş ve 30 dk nın bakteri florası üzerinde en etkin süre olduğu 

saptamışlardır (15). Ozonun güçlü bir antibakteriyel ajan olduğunu belirtmişlerdir (15). 
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Bu çalışma da da ozon 10 sn, 20 sn, 30 sn ve 40 sn uygulanmış ve en düşük 

ozon başarı oranı 10 sn, sonra 20 sn de bulunmuştur, 30 sn ve 40 sn arasında ise anlamlı 

bir fark bulunamamıştır. 

 

Walker ve ark., (2003) dental ünit su sistemlerindeki biyofilm üzerine birçok 

antimikrobiyal ajanın başarısını inceledikleri çalışmalarında. 10 dk ozon 

uygulanmasının, biyofilm üzerinde canlı mikroorganizma sayısını tamamen 

azaltmadığını %65 oranında bir azalmaya sebep olduğunu bildirmişlerdir (117). 

  

Guggenheim ve ark., (2001) yaptıkları çalışmalarında 0.5 sa, 16.5 sa, 40.5 sa ve 

64.5 sa’lik biyofilmlerdeki canlı bakteri sayısını bakteri kültür sayımı metodu ile 

değerlendirmiş ve tüm zamanlardaki biyofilmler içerisinde S sobrinus bakterisini en 

fazla sayıda rastlanan bakteri olarak bildirmişlerdir (45,47).  

 

Bu çalışmada da biyofilm oluşum sürelerine göre ozon başarı oranları 

değerlendirildiğinde aralarında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Yarım sa’lik biyofilm oluşma süresinde elde edilen başarı oranı, 16.5 sa, 

40.5 sa ve 64.5 sa biyofilm sürelerindeki başarı oranlarından anlamlı şekilde düşük 

olarak belirlenmiştir. 64.5 sa’lik biyofilm oluşum süresinde elde edilen başarı oranı, 

16.5 sa ve 40.5 sa biyofilm oluşum sürelerindeki başarı oranlarından anlamlı şekilde 

yüksek olarak bulunmuştur. 16.5 saat ve 40.5 saat biyofilm oluşum sürelerindeki başarı 

oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 

 

Müller ve ark. (2007), çalışmalarında ozon ve fotodinamik terapinin 

(photodynamic therapy (PDT)) antimikrobiyal etkisini in-vitro olarak değerlendirmeyi 

amaçladıkları çalışmalarında 64.5 sa’lik çoklu tür biyofilm modeli üzerine 60 sn ozon 

ve fotodinamik tedavi uygulamışlardır. Sonuç olarak fotodinamik ve ozonun biyofilm 

içindeki çürük yapıcı mikroorganizmaların canlılığı üzerine çok düşük etkisinin 

olduğunu belirtmişlerdir (80). 
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Bu çalışmada 64.5 sa’lik biyofilm oluşum süresinde ozon uygulama sürelerine 

göre ozon başarı oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

 

10 sn ozon uygulanan grupta 64.5 sa’lik biyofilm oluşum süresinde 

mikroorganizma morfolojisine göre ozon başarı oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamış, 20 sn, 30 sn, ve 40 sn ozon uygulanan grupta; ileri 

düzeyde anlamlı fark bulunmuştur. 

 

64.5 sa’lik biyofilm oluşum süresinde; 

 kok türü mikroorganizmalar üzerinde ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmuştur. 

40 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı oranı, 10 sn, 20 sn ve 30 sn ozon 

uygulama sürelerindeki başarı oranlarından anlamlı şekilde düşük bulunmuştur. 10 sn, 

20 sn ve 30 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

Çomak türü mikroorganizmalar üzerinde ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmuştur. 

10 sn ozon uygulama süresinde elde edilen başarı oranı, 20 sn, 30 sn ve 40 sn ozon 

uygulama sürelerindeki başarı oranlarından anlamlı şekilde düşük bulunmuştur. 20 sn, 

30 sn ve 40 sn ozon uygulama sürelerindeki başarı oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

Maya türü mikroorganizmalar üzerinde ozon uygulama sürelerine göre ozon 

başarı oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

Baysan ve ark., (2000) ozonun antibakteriyel etkisini değerlendirmeyi 

amaçladıkları çalışmalarında, cam boncuklar üzerinde S. mutans ve S. sobrinus 

biyofilmi oluşturarak 10 sn ozon uygulamışlar ve ozonun karyojenik bakterilerin toplam 

sayısının azaltılması üzerinde önemli derecede etkili olduğunu bulmuşlardır (12).  

 

Nagayoshi ve ark., (2004) yılında ozonun ağız mikroorganizmaları ve dental 

plak üzerine etkilerini değerlendirmek amacı ile yaptıkları S. salivarius, S. sanguinis, S. 
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mutans, S. sobrinus, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas 

gingivalis, Porphyromonas endodontalis, C. albicans üzerine sırasıyla, 0.5 mg/L, 2 

mg/L, 4 mg/L, 10 sn, 30 sn, 60 sn ve 120 sn ozonlu su uygulamışlardır. S. salivarius, S. 

sanguinis, S.  mutans, S. sobrinus üzerine 0.5 mg/L 10 sn ozon uygulanması sonucunda 

canlı mikroorganizma sayısı üzerinde % 58 oranında azalma olduğunu bildirmişlerdir. 

Gr (–) ler üzerine (A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. endodontalis) 0.5 mg/L, 

2 mg/L, 4 mg/ L ozon uygulanmasının total canlı mikroorganizma sayısı üzerinde 

önemli derecede azalmaya sebep olduğunu saptamışlardır. C. albicans üzerinde ise 

öldürücü etkinin doza bağlı olduğu, 2 mg/L 120 sn ozon uygulanmasının 

mikroorganizmaların tamamı üzerinde öldürücü etkiye yol açmadığı belirtilmiştir. 0.5 

mg/L, 2 mg/L, 4 mg/L ozon uygulamasının gr(-), gr (+) üzerinde önemli öldürücü 

etkiye sahip olduğu bulunmuş, gr(-) ‘lerin, gr (+) ve C. albicans’a göre ozona daha 

hassas olduğu bildirilmiştir. Sonuç olarak ozonun biyofilm içindeki 

mikroorganizmaların üremesini engelleyici etkisi olduğunu göstermişlerdir (82). 

 

Bu çalışmada, 10 sn ozon uygulama süresinde mikroorganizma morfolojisine 

göre ozon başarı oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Ozonun çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı oranları, maya türü 

mikroorganizmalardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ozonun kok ve çomak ile 

kok ve maya türü mikroorganzimalar üzerindeki başarı oranları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

10 sn ozon uygulanan grupta; yarım saatlik biyofilm oluşum süresinde 

mikroorganizma morfolojisine göre ozon başarı oranları arasında istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı farklılık bulunmuştur. Ozonun çomak türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı oranları, maya türü mikroorganizmalardan anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur. Ozonun kok türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı oranı ile çomak ve 

maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

16.5 sa ve 64.5 sa’lik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine 

göre ozon başarı oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 
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40.5 sa’lik biyofilm oluşum süresinde mikroorganizma morfolojisine göre ozon 

başarı oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Ozonun 

çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı oranları, kok türü 

mikroorganizmalardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ozonun maya türü 

mikroorganizmalar üzerindeki başarı oranı ile çomak ve kok türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

 

Ozonun çomak türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı oranları, kok ve maya 

türü mikroorganizmalardan anlamlı düzeyde yüksek olarak belirlenmiştir. Ozonun kok 

ve maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

30 sn ve 40 sn ozon uygulama süresinde mikroorganizma morfolojisine göre 

ozon başarı oranları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Ozonun maya türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı oranları, kok  ve 

çomak türü mikroorganizmalardan anlamlı düzeyde düşük olarak belirlenmiştir.  

 

30 sn ozon uygulaması sonunda, ozonun kok ve çomak türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

 

40 sn ozon uygulaması sonunda, ozonun çomak türü mikroorganizmalar 

üzerindeki başarı oranı, kok türü mikroorganizmalardan anlamlı düzeyde yüksek olarak 

saptanmıştır. 

 

Bu çalışmanın verileri doğrultusunda ozon uygun süre ve konsantrasyonda 

kullanıldığında güçlü antibakteriyel etkisi olan teropötik bir ajan olarak kabul 

edilebilmektedir. Klinik uygulamasında sağladığı avantajlar da göz önüne alındığında 

özellikle diş hekimi korkusu olanlarda ve çocuk hastalarda alternatif bir tedavi yöntemi 
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olarak kabul edilebilmektedir. Ancak ozonla ilgili daha çok in vivo ve in vitro çalışma 

yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Tablo  5-2: Ozonun Oral Mikroorganizmalar Üzerine Etkisini n Değerlendirildi ği Çalışmalar 

Araştırmacılar, yılı Amaç Yöntem  Sonuç 

Müller P ve ark. 

2007 

Ozon ve PDT’nin 

antimikrobiyal etkisinin 

değerlendirilmesi 

64.5 sa’lik çoklu tür biyofilm 

modeli üzerine 60 sn ozon,PDT 

uygulaması 

Çürük yapıcı 

mikroorganizmaların 

canlılığı üzerine çok düşük 

etki 

Hutch ve ark. 2006 

Su ve gaz haldeki ozonun 

toksisitesinin 

değerlendirilmesi 

Đnsan ağız epitel ve gingival 

fibroblast hücreleri üzerine 1 

dk ozon uygulaması 

Su haldeki ozonun 

biyouyumluluk açısından 

en uygunu 

Nagayoshi ve ark. 

2004 

Ozonun ağız 

mikroorganizmaları ve dental 

plak üzerine etkilerinin 

değerlendirilmesi 

10 sn ozonlu su uygulaması 
Dental plak içerisindeki 

bakterileri azaltıcı etki 

Walker ve ark. 

2003 

Ozonun dental unit su 

sistemlerindeki biyofilm 

üzerine etkisinin 

değerlendirilmesi 

10 dk ozon uygulaması 

Biyofilm içindeki 

mikroorganizmalar 

üzerine öldürücü etki 

Baysan ve Beighton, 

2007 

Ozonun çürük yapıcı 

bakteriler üzerine etkisinin 

değerlendirilmesi 

Streptokok, laktobasil ve 

Actinomyces’i içeren okluzal 

çürüğü olan dişlere 40 sn süre 

ile ozon uygulaması 

Belirtilen bakteriler üzerine 

başarısız öldürücü etki 

Baysan ve ark., 2000 

Ozonun streptococcus mutans 

ve streptococcus sobrinus 

biyofilmleri üzerine etkisinin 

değerlendirilmesi 

Cam boncuklar üzerine 

oluşturulan biyofilme 10 sn 

ozon uygulaması 

Bakterilerin toplam 

sayısının azaltılması 

üzerinde önemli derecede 

etkili 

Arita ve ark. 2005 

Ozonun protez akrilik plağı 

üzerindeki C. albicans’lar 

üzerine etkisinin 

değerlendirilmesi 

1 dk ozon uygulaması 

C. albicans 

mikroorganizması üzerine 

önemli derecede öldürücü 

etki 
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    SONUÇLAR 

 

1. Mikroorganizma morfolojisine göre ozon başarı oranları değerlendirildiğinde; 

ozonun çomak (An, Fn) türü mikroorganizmalar üzerindeki başarı oranları kok 

(So, Ss, Vd) ve maya (Ca) türü mikroorganizmalardan anlamlı derecede yüksek 

(p<0.01) olarak saptanmıştır.  

 

2. Biyofilm oluşma sürelerine göre ozon başarı oranları değerlendirildiğinde;  ½ sa 

biyofilm oluşma süresinde elde edilen başarı oranı, 16.5 sa, 40.5 sa ve 64.5 sa 

biyofilm oluşum sürelerindeki başarı oranlarından anlamlı derecede düşük 

(p<0.01) olarak bulunmuştur. 64.5 sa biyofilm oluşma süresinde elde edilen 

başarı oranı ise 16.5 sa ve 40.5 sa biyofilm sürelerindeki başarı oranlarından 

anlamlı derecede yüksek (p<0.01) bulunmuştur. 

 

3. Ozon uygulama sürelerine göre ozon başarı oranları değerlendirildiğinde; 10 sn 

ozon uygulama süresinde elde edilen başarı oranı, 20, 30 ve 40 sn’den; 20 sn 

ozon uygulama süresinde elde edilen başarı oranı ise, 30sn ve 40 sn’den anlamlı 

şekilde düşük (p<0.01) olarak bulunmuştur.  

 

4. Mikroorganizma morfolojisine göre farklı biyofilm oluşum sürelerindeki ozon 

başarı oranları değerlendirildiğinde; ½ sa, 16.5 sa ve 64.5 sa biyofilmlerde 

ozonun çomaklar üzerindeki başarı oranları mayalardan  yüksek (p<0.05) olarak 

bulunmuştur.  

 

5. Mikroorganizma morfolojisine göre ozon uygulama sürelerindeki ozon başarı 

oranları değerlendirildiğinde; ozonun 10 ve 20 sn uygulamalarında çomaklar 

üzerindeki başarı oranı mayalardan yüksek (p<0.05) olarak bulunmuştur. 20 sn 

uygulamada çomaklar üzerindeki başarı oranı koklardan anlamlı düzeyde 

yüksek (p<0.05) olarak saptanmıştır. 30 ve 40 sn uygulamalarda ise mayalar 

üzerindeki başarı oranı kok ve çomaklar üzerindekinden düşük (p<0.01) olarak 

bulunmuştur. 40 sn uygulamada çomaklar üzerindeki başarı oranı koklardan 

anlamlı derecede yüksek (p<0.01) olarak belirlenmiştir.  
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6. Ozon uygulama sürelerinin mikroorganizma morfolojilerine göre başarı oranları 

değerlendirildiğinde; ozonun kok, çomak ve mayalar üzerindeki başarı oranı 10 

sn de en düşük (p<0.01)olarak belirlenmiştir.  

 

7. Ozon uygulama sürelerine göre farklı biyofilm oluşum sürelerindeki ozon başarı 

oranları değerlendirildiğinde; 1/2 sa biyofilmde; sırasıyla 10 ve 20 sn deki başarı 

oranları 30 ve 40 sn den düşük (p<0.01) bulunmuştur. 16.5 sa biyofilmde, 10 sn 

deki başarı oranı en düşük (p<0.01), 20 sn deki başarı oranı 40 sn ye göre 

anlamlı düzeyde düşük (p<0.01) olarak belirlenmiştir. 40.5 sa biyofilmde, 10 sn 

deki başarı oranı en düşük, 20 sn deki başarı oranı 40 sn ye göre anlamlı 

düzeyde (p<0.01) düşük olarak bulunmuştur.  

 

8. Farklı ozon uygulama ve biyofilm oluşum sürelerinde mikroorganizma 

morfolojisine göre ozon başarı oranları değerlendirildiğinde; ½ sa biyofilm 

oluşumunda 10 sn ve 30 sn ozon uygulamasında ozonun çomak üzerindeki 

başarı oranı mayadan anlamlı düzeyde yüksek (p<0.01) bulunmuştur. 30 sn 16.5 

sa biyofilm oluşumu, 40 sn ½ sa ve 16.5 sa biyofilm oluşumunda ozonun başarı 

oranı mayalar üzerinde kok ve çomaklara göre anlamlı düzeyde düşük (p<0.01) 

olarak belirlenmiştir. 64.5 sa biyofilm oluşumunda 20 sn, 30 sn ve 40 sn ozon 

uygulamalarında ozonun çomak üzerindeki başarı oranı kok ve mayadan anlamlı 

düzeyde yüksek (p<0.01) saptanmıştır. 

 

9. Ozon uygulama sürelerinde ayrı ayrı, biyofilm oluşum sürelerine göre 

mikroorganizma morfolojisindeki ozon başarı oranları değerlendirildiğinde; 

ozonun 10 sn ozon uygulanan grupta ozonun kok, çomak ve maya üzerindeki 

başarı oranı 64.5 sa biyofilm oluşum süresinde; ½ sa, 16.5 sa ve 40.5 sa biyofilm 

oluşum sürelerine göre anlamlı düzeyde yüksek (p<0.01), 20 sn ozon uygulanan 

grupta çomak ve maya üzerindeki başarı oranı ½ sa biyofilm oluşum süresinde 

diğer 16.5 sa, 40.5 sa ve 64.5 sa biyofilm oluşum sürelerine göre anlamlı 

düzeyde düşük (p<0.01) olarak belirlenmiştir. Ozonun; 30 sn ozon uygulanan 

grupta, ½ sa biyofilm üzerindeki etkisi, 64.5 sa ve 40.5 sa biyofilme göre; 40 sn 

ozon uygulanan grupta 64.5 sa biyofilm üzerindeki etkisi ½ sa, 16.5 sa ve 40.5 
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sa biyofilm oluşum sürelerine göre anlamlı düzeyde düşük (p<0.01) olarak 

saptanmıştır. 

 

10. Farklı biyofilm oluşum süresi ve mikroorganizma morfolojilerinde ozon 

uygulama sürelerine göre ozon başarı oranları değerlendirildiğinde; 16.5 sa, 40,5 

sa biyofilm oluşum süresinde 10 sn ozon uygulama süresindeki çomak ve 

mayalar üzerindeki ozon başarı oranı 20 sn, 30 sn ve 40 sn göre anlamlı düzeyde 

düşük (p<0.01) bulunmuştur. ½ sa, 16.5 sa biyofilm oluşum süresinde 10 sn 

ozon uygulamasının koklar üzerindeki etkisi 10 sn de 20 sn, 30 sn ve 40 sn göre 

anlamlı düzeyde düşük olarak saptanmıştır (p<0.01). ½ sa biyofilm oluşum 

süresinde 10 sn ozon uygulamasının çomak ve mayalar üzerindeki etkisi 30 sn 

ve 40 sn göre anlamlı düzeyde düşük (p<0.01) belirlenmiştir. 64.5 sa biyofilm 

oluşum süresinde 40 sn ozon uygulanmasının koklar üzerindeki başarı oranı 

değerlendirildiğinde 10 sn, 20 sn ve 30 sn göre anlamlı düzeyde düşük (p<0.01) 

olarak bulunmuştur. 

 

11. Elde edilen bulgular, ozonun ağız mikroorganizmaları üzerinde uygun süre 

seçildiğinde öldürücü etki gösterdiği görüşünü destekler niteliktedir. 
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FORMLAR 

ERĐŞKĐNLER ĐÇĐN YAZILI ONAM FORMU 

 

T.C. 

Đstanbul Üniversitesi 

Diş Hekimli ği Fakültesi 

Pedodonti Anabilim Dalı 

Çapa 34390 Đstanbul 

 

 

Araştırma yürütücüsü:  Prof. Dr. Koray Gençay 

Araştırma Adı:  Ozonun antimikrobiyal etkinliğinin çürük tedavisinde in vitro olarak 

değerlendirilmesi. 

 

Sizin Đstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından yürütülen bu 

çalışmaya katılmanızıı arzu ediyoruz. Aşağıda bu çalışmalar ile ilgili bazı bilgiler 

bulacaksınız. Bu bilgiler sizin  çalışmaya katılmanızın kolaylaştırılması ve öneminin 

anlaşılabilmesi için hazırlanmıştır. Bu çalışmanın amacı    

 Ozonun antimikrobiyal etkinliğinin çürük tedavisinde in vitro olarak 

değerlendirilmesi. Bu çalışma Đstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 

Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

Gerçekleştirilecek Đşlemler  

 

Bu çalışmaya katılmanız halinde mevcut dişsel rahatsızlık ile ilgili her türlü diş 

hekimliği muayeneleriniz yapılacaktır. Tükürük örneği verme işlemi: 25 ml’lik dereceli 

tükürük kaplarına 5 dakika süre ile tükürmesi şeklinde olacaktır. Bu çalışmaya katılıp 

katılmamanız tamamen sizin kendi iradeniz ile vereceğiniz karara bağlıdır. 
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Katılımın Süresi 

 

Bu çalışmaya katılmaya karar verirseniz işlemler yaklaşık olarak 15 dakika civarında 

sürecektir. 

 

Potansiyel Risk ve Sorunlar 

 

Bu çalışmada kullanılan klinik muayene yöntemleri rutin diş hekimliği muayene 

yöntemleri ile aynıdır. 

 

Hastaların Olası Yararları 

 

Tüm klinik muayene işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir ve bulgular size 

iletilecektir. Mevcut rahatsızlıkla ilgili olarak yapılması gereken tedaviler konusunda 

bilgi verilecektir. Gereken tedaviler randevu düzenine uyarak gerçekleştirilecektir. 

Đncelemelerimizin sizin diş hekiminizin yaptığı muayene ve incelemeler ile aynıdır. 

 

Alternatif Tedavi Yöntemleri 

 

Tükürük örneği alınması esnasında karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuz durum 

karşısında ve dişsel tedavi ihtiyaçlarınız için diş hekiminiz ve fakültemizin ilgili 

klinikleri size yardımcı olacaktır. Çalışma esnasında denekten bir defaya mahsus olmak 

üzere tükürük örneği alınacağından çalışmanın herhangi bir riskinin söz konusu  

olmayacağı düşünülmektedir. 

 

Gizlilik  

 

Bu konudaki tüm kayıtlar gizli tutulacaktır. Sizin herhangi bir yayında isimle veya 

benzeri şekilde anılmayacaksınız. 
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Kurumumuzun Sorumluluk Sınırları 

 

Herhangi bir fiziksel yaralanma oluşmaması için gereken her türlü özen ve hassasiyet 

gösterilecektir. Muayene işlemleri tükürük örneği alma esnasında oluşacak herhangi bir 

fiziksel travmadan dolayı kurumumuz sorumluluk kabul etmemektedir. Fakat oluşacak 

zararlar konusunda yardımcı olmak için elinizden gelen gayret gösterilecektir. 

 

Çalışmadan Çıkmak 

 

Đstediğiniz takdirde çalışma kapsamı dışında kalabilirsiniz. Çalışma kapsamı dışında 

kalmanız Diş Hekimliği Fakültesinin tedavi hizmetlerinden yararlanmanızı 

etkilemeyecektir. 

 

Sorularınız 

 

Çalışma ile ilgili sorularınız en kısa sürede yanıtlanacaktır. Sorularınızı doğrudan 

Prof.Dr.Koray Gençay’a ve Dt. Hande Çömlekçi’ ye sorabileceğiniz gibi gerekirse 0-

212-414 20 20- 30400 no’lu telefonu da kullanabilirsiniz.  

 

 

Bu proje Đstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Etik Kurul komitesi tarafından 

incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu proje ile ilgili sorularınız gerekirse önceden telefon ile 

randevu alarak komiteye de yöneltebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 



    126 

Onay:  

Yukarıda yazılı bilgileri okudum. Đstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin bu 

araştırma projesine özgürce  ve herhangi bir baskı altında kalmadan gönüllü olarak 

katılmak istiyorum.  

 

Projeye katılan kişinin      Adı Soyadı,    Yaşı,    Cinsiyeti           imza 

 

 

………………………………                                                  

……………………………….. 

 

 

Araştırmacının imzası                                                    Tarih 

 

 

…………………………………                                    ……………………… 
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HASTA TAK ĐP FORMU 

 

Hasta Adı soyadı:                                                                      Yaşı:               Cinsiyeti: 

Adresi ve Telefonu: …………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………… 

Muayenenin yapıldığı tarih:  

Muayene yapılan  diş numaraları  ve bölgesi: 

Gereken tedavinin şekli:  
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