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ÖZET 

 

Yazıcıoğlu, O. (2009) Arayüz baĢlangıç çürük lezyonlarının „non invazif‟ yöntemlerle 

tedavisinin in vivo olarak incelenmesi. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

DiĢ Hastalıkları ve Tedavisi ABD. Doktora Tezi. Ġstanbul.  

Bu çalıĢmanın amacı ara yüz baĢlangıç çürüklerini operatif iĢlem yapmadan non 

invazif yöntemler kullanarak tedavisini incelemektir. 

İn vivo Ģartlarda yürütülen bu çalıĢmada, arayüz baĢlangıç çürüğü bulunan 

premolar ve molar diĢler kullanılmıĢtır. Arayüz baĢlangıç çürükleri, görsel, radyografik 

muayene ve Laser Fluoresans cihazı (DIAGNOdent) kullanılarak değerlendirilmiĢtir. 

Non invazif tedavi uygulamak üzere her birinde en az 25 arayüz baĢlangıç çürüğü 

bulunan 8 grup oluĢturulmuĢtur. Gruplardan birisi kontrol grubu olarak ayrılmıĢ ve hiç 

bir uygulama yapılmamıĢtır. Diğer gruplara separasyondan sonra Ozon, APF jeli, CPP-

ACP içeren ürün (Tooth Mousse), antibaktriyel dentin bağlayıcı (Clearfil Protect Bond) 

uygulamaları tek baĢına ve ozon uygulaması ile birlikte yapılmıĢtır. Non invazif tedavi 

uygulamalarından sonra 1., 3., 6., 12. ve 18. aylarda radyografik muayene yapılarak 

baĢlangıç ara yüz çürüklerinin geliĢimi izlenmiĢtir. Ġstatistiksel değerlendirmelerde, 

gruplar arası karĢılaĢtırmalarda Mann Whitney U test, grup içi karĢılaĢtırmalarda 

Wilcoxon Sign testi, niteliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında ise Ki-Kare testi 

kullanılmıĢtır. 

18 ay sonunda kontrol grubundaki çürük lezyonlarında ilerleme saptanmıĢtır 

(p≤0.01).  Görsel muayenede skor 1a olarak değerlendirilen lezyonlarda tüm „non invasif‟ 

giriĢimler iyileĢme ile sonuçlanmıĢtır.  

Erken dönemde tespit edilen baĢlangıç arayüz çürükleri, antibakteriyel etkisi 

olan veya remineralizasyonu arttırabilen madde kullanımı ile durağan çürük Ģekline 

dönüĢebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Arayüz baĢlangıç çürükleri, Reminerilizasyon, Ozon, CPP-ACP, 

Reçine infiltrasyonu, Flor 
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ABSTRACT 

Yazıcıoglu O. (2009). Investigation of non-invasive techniques on treatment of early 

approximal carious lessions: an in vivo study. Ġstanbul University, Institute of Health 

Science, Operative and Restorative Department Doktora Tezi. Ġstanbul. 

The aim of this study was to examine the approximal caries using non invasive 

treatment methods without making an operative treatment. 

Material method: Molar and premolar teeth which have approximal caries were used in 

this in vivo study. Approximal caries were evaluate with visual, radyographic inspection 

and Diagnodent device. We form 8 groups to use non invasive treatment, which have at 

least 25 early approximal carious lessions. Nothing was applied on one group and left as 

control. After the separation, besides ozone application, APF gel, CPP-ACP containing 

material (Tooth Mousse), antibakteriyel bonding agent (Clearfil Protect Bond) were 

used both solitaryly and with ozone application on the other goups. During the 

following 18 months, after the non invasive treatments radiological controls were done 

in order to observe progress of initial and approximal caries on the 1st, 3rd, 6th and 12th 

months. Statistical analysis between the two groups were made with Mann Whitney U 

test, in-group comparisons were made with Wilcoxon Sign test and the quantitative 

assessment was done by Ki-Kare test. 

Results: By the end of 18 months the caries legands in the control group were observed 

to progress (**p≤0.01). The lesions scored as 1a during visual inspection recovered 

through the use of non invasive treatments. 

Conclusion: Approximal caries lesions which were detected at the early stages remained 

stationary through the use of antibacterial agents and materials that promote 

remineralization. 

Key Words: Approximal caries, Remineralization, Ozone, CPP-ACP, Antibacterial 

rezin infiltration, Fluor 

 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

1970‟li yılların baĢına kadar, hangi aĢamada olursa olsun, arayüz çürük 

lezyonlarının, tedavisi prensip olarak restoratif yollarla yapılmaktaydı.
120

 Bu sebeple, 

özellikle aproksimalde teĢhis edilebilen, tüm lezyonlar, operatif iĢlem ile 

sonuçlanmaktaydı. 1970 ile 1980‟li yıllarda ise yapılan çalıĢmalarda, re ve 

deminerilizasyon süreçlerinin açığa çıkartılması ve bu süreçlere etki edebilecek 

giriĢimlerin ortaya konulması ile özellikle düz yüzeylerdeki baĢlangıç çürüklerine bakıĢ 

açısı değiĢmiĢtir. BaĢlangıç çürük lezyonlarının koruyucu önlemler ile operatif 

giriĢimlere gerek kalmadan iyileĢtirilebileceği ortaya konmuĢtur.
94

 Bu geliĢmelerin yanı 

sıra çürük teĢhisi yöntemlerindeki geliĢmeler ile çürük, erken dönemlerde tespit 

edilebilmekte ve bu da erken dönemlerdeki lezyonların kontrol altına alınmasına ve 

iyileĢtirilmesine olanak sağlamaktadır. Günümüzde, fissürlerde geliĢmiĢ pasif mine 

çürük lezyonlarının ve kök yüzeyi çürüklerinin tedavisinde uygulanan "non invazif" 

tedavi yöntemleri ile bu çürükler invazif restoratif iĢlemlere gerek kalmadan tedavi 

edilebilmektedir. Bu iĢlemlerde; flor, dentin bağlayıcılar ile reçine infiltrasyonu, fissür 

örtücüler, laklar ve ozonun kullanılması önerilmektedir.
69, 95, 101, 118, 123, 188

 

1980 lerin sonunda çürük prevalansındaki düĢüĢ dikkat çekici olmasına rağmen, 

aproksimal alanda kontakt yüzeyi bozulmamıĢ, dentine ulaĢan lezyonlar görülmeye 

devam etmiĢtir. 
94, 120

 Bu lezyonlar çoğunlukla görsel muayene ile fark edilememekte 

ancak radyografik muayenede ortaya çıkmakta, operatif yada koruyucu giriĢim kararı bu 

yolla verilmekedir.
62, 120, 157

 Radyografik muayenede görülen lezyon derinliği tedavi 

planlaması için belirleyici bir kriter oluĢturmaktadır. Kavitasyon oluĢtuğunda ise bu 

alanda plak retansiyonun ortadan kaldırılması mümkün olamayacağı için, bu 

lezyonlarda restoratif tedavi zorunlu olmaktadır. Henüz kavitasyon oluĢmamıĢ 

lezyonlarda ise, düz yüzeylerde olduğu gibi plak kontrolu ile non invasif giriĢimlerin bu 

tür lezyonları durağan Ģekle dönüĢtürebileceği fikri ortaya atılmıĢtır. 
16

 

Fissürlerdeki baĢlangıç çürüklerinde ve kök yüzeyi çürüklerinde etkili olan "non 

invazif" tedavi yöntemlerinin, arayüzlerdeki baĢlangıç çürüklerinde de etkili olup 

olamayacağı kesin olarak bilinmemektedir. Bu çalıĢmanın amacı, arayüz baĢlangıç 

çürük lezyonlarında "non invazif" tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin araĢtırılmasıdır.  
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1.  DĠġ ÇÜRÜĞÜ VE TARĠHÇESĠ 

 

Ġlk çürükler, prehistorik devirde yaĢayan dinozorların, sürüngenlerin ve 

memelilerin fosil diĢlerinde birkaç tane olmak üzere görülmüĢtür. Çürük “paleolitik” 

devirde modern insanın atası sayılan ilk insanda daha belirgin görülmüĢ ve “neolitik” 

devirde bu oran daha da artmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda eski Asya, Afrika ve 

Amerika‟da diĢlerle ilgili sorunları gösteren kayıtlar ve bunların en eskisi olarak “Cro-

Maghon” devrinde (22.000 yıl önce) duvar resimleri bulunmuĢtur. Eski insanlarda 

çürük genelde mine-sement sınırında veya sementte görülürken modern insanda 

çürüğün lokalize olduğu yer sıklıkla fissürlerdir.
18, 38, 106

 

DiĢ çürüğü diĢ, mikroflora ve diyet gibi üç ana etkenin katkıda bulunduğu ve 

bakteriyel aktivitelerin neden olduğu lokalize bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. DiĢ 

çürüğünün oluĢmasında esas etken, asit oluĢturma yeteneği bulunan (asidik) bakterilerin 

diyetle alınan fermente edilebilir karbonhidratları kullanarak asit oluĢturmasıdır.
106

 

Ġnsanlık tarihi kadar eski olan bu hastalık ile baĢa çıkabilmek için diĢ çürüğü 

oluĢumu ile ilgili pek çok teoriler ileri sürülmüĢtür. 

Çürük Epidemiyolojisi: 

 

DiĢ çürüğü, toplumdaki bireylerin büyük bir çoğunluğunu etkileyen, görülme 

sıklığı ve klinik Ģekilleri açısından coğrafik bölgeye göre değiĢiklik gösteren, sosyal ve 

etnik gruplar arasında farklılıkların gözlenebildiği enfeksiyöz bir hastalıktır.
158

 

BaĢlangıçta, geliĢmiĢ ülkelerde ekonomik refah nedeniyle, fermente olabilen 

karbonhidratların rahat ve ucuz bir Ģekilde ulaĢılabilir olmasına bağlı olarak sık 

tüketimleri neticesinde, çürük görülme sıklığında belirgin bir artıĢ gözlenmiĢtir. Ancak 

günümüzde, geliĢmiĢ ülkelerde, karyojenik gıda maddelerine karĢı bilincin artması ve 

oral hijyenin sağlanması konusunda bireylerin bilinçlenmesiyle birlikte çürük 

prevalansında genel olarak bir azalma söz konusudur. Buna karĢın geliĢmekte olan 

ülkelerde çürük sıklığında henüz belirgin bir azalma gözlenmemektedir. Ülkemizde ise 
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çürük prevalansı halen, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hedeflenen değerlerin 

gerisindedir. 
136

 

2.2. DiĢ Çürüğü Teorileri 

2.2.1. Klasik Çürük Teorileri 

2.2.1.1. Kurt Teorisi:  

 

Eski bir sümer kaydında diĢ ağrısının nedeni kurtlar olarak gösterilmiĢ ve 

kurtların diĢin kanını emerek çene köklerinde karınlarını doyurdukları belirtilmiĢtir. 

Kurtlara iliĢkin bu kayda Niffer yakınlarında Ur ve aĢağı Mezopotamya sahasındaki 

Fırat vadisinin diğer Ģehirlerinde yapılan kazılarda bulunan pek çok kil tablette de 

rastlanmıĢtır. Bu tabletlerin 7000 yıllık olduğu tahmin edilmektedir.
5, 9, 79

 

DiĢ çürüğünün kurt tarafından oluĢturulduğu fikri hemen hemen evrenseldir. 

Homer‟in eserlerinde iĢaret ettiği bu teori Çin, Hindistan, Finlandiya ve Ġskoçya‟da da 

benimsenmiĢtir.
5, 9, 79

 

Orta çağın en büyük cerrahlarından biri olan Guy De Cahuliac da kurtların diĢ 

çürüklerine neden olduğunu belirterek tedavi de pırasa tohumu ve soğan karıĢımının 

tütsüsünün uygulanmasını tavsiye etmiĢtir. Tütsüleme, Çinliler ve Mısırlılar tarafından 

kullanılmıĢ olup, 19.yy. sonlarına kadar Ġngiltere‟de uygulanmıĢtır. Bu teorinin hala 

yurdumuzun bazı bölgelerinde halk arasında geçerliliğini koruması ilginçtir.
5, 9, 79

         

2.2.1.2. Sıvılar teorisi:  

 

Eski Yunanlılarda bireyin fiziksel ve beyinsel yapısının vücudun dört ana sıvısı 

olan kan, siyah safra, sarı safra ve balgamın belirli oranlarda bulunmasıyla 

dengelendiğine inanılır ve bu dengenin bozulması sonucu diĢ çürüğü dahil bir çok 

hastalığın oluĢtuğuna inanılırdı.
5, 9, 79
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2.2.1.3. Vital Teori: 

 

Bu teoriye göre diĢ çürüğü kemikteki gangren gibi diĢin içinde baĢlamaktadır. 

Klinikte çok görülen fissürden baĢlayıp dentine yayılan ve pulpaya ulaĢan çürük tipi göz 

önüne alınarak bu teori ortaya atılmıĢtır.
5, 9, 79

 

2.2.1.4. Kimyasal Teori: 

 

 Parmly 1819‟da vital teoriye itiraz ederek kimyasal teoriyi ortaya atmıĢ ve ne 

olduğunu kendisinin de bilmediği kimyasal ajanın çürüğe yol açtığını öne sürmüĢtür. 

YaklaĢık 20 yıl kadar sonra nitrik asit ve sülfürik asidin diĢi aĢındırdığı gösterilerek bu 

teori desteklenmiĢtir. Kimyasal teoriye destek Robertson (1835) ve Renart (1838)‟dan 

gelmiĢtir. Bu araĢtırıcılar deneylerinde değiĢik inorganik asit çözeltileri kullanmıĢlar 

(sülfürik asit ve nitrik asit gibi) ve bunların mineyi ve dentini korozyona uğrattıklarını 

saptamıĢlardır.
5, 9, 79

 

2.2.1.5. Paraziter Teori: (Septik teori) 

 

Erdl 1843‟te diĢlerin yüzey membranı adını verdiği (bu günkü görüĢle plak) örtü 

içinde bulunan parazitlerden bahsetmiĢtir. Sonraları Ficinus denticolae adını verdiği 

flament Ģekilli bakterileri göstererek ve bu teoriyi desteklemiĢtir ve bu bakterilerin 

dentin ve minede dekompozisyona neden oldukları sonucuna ulaĢmıĢtır. Fakat bu 

araĢtırıcılar mikroorganizmaların diĢleri nasıl tahrip ettiğini açıklayamamıĢtır. 
5, 9, 79

 

2.2.1.6. Kimyasal-Bakteriyolojik Teori: (ġimiko paraziter teori) 

 

Bu teori yukarıdaki son iki teorinin birleĢimidir. Berlin Üniversitesinde çalıĢan 

Amerikalı bir bilim adamı olan Miller o sırada Avrupa‟da bakteriyoloji konusunda 

oldukça bilgili Robert Koch ve Pasteur ile çalıĢmıĢ olan bir bilim adamı idi. En önemli 

gözlemi, Ģeker fermentasyonu sonucu bakterilerin asit üretme kabiliyetini bulmasıdır. 

Miller Ģimiko paraziter çürük teorisi olarak anılan çürük teorisine esas olan 

araĢtırmasını çekilmiĢ insan diĢlerini insan tükürüğü ile Ģeker karıĢımının içine atıp 

demineralize ederek gerçekleĢtirmiĢtir.
5, 19
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Miller (1889) Almanya‟da yaptığı çalıĢmalar sonucunda çürüğün ağızdaki 

bakteriler tarafından gıda ile karbonhidratlardan asit yapımı ile diĢin dekalsifikasyonu 

sonucu ortaya çıktığını göstermiĢ ve bu verileri „The Microorganims of the Mouth‟ adlı 

eserinde yayınlamıĢtır. ġimiko-paraziter teori olarak adlandırılan bu teori çürüğün 

açıklanmasında ilk bilimsel tariftir.
19, 171

 

Miller yaptığı mikrobiyolojik çalıĢmalarda, asit oluĢturan ağız bakterilerinden 

laktobasilleri uzunca bir süre diĢ çürüğünün etken bakterisi olarak değerlendirmiĢtir. 
5, 9, 

18, 79
 Miller‟in ardından diĢ çürüğü üzerine mikrobiyolojik çalıĢmalar hızla artmıĢtır ve 

dikkatler Streptokokus (S). Mutans‟a çevrilmiĢtir.
 

Ġnsan oral florasında bir de S. 

Sobrınus‟a rastlanmıĢtır. S. Mutans birçok virülans özelliğine sahiptir. DiĢlere kolonize 

olurken yüksek oranda asit yaparlar ve yüksek Ģeker konsantrasyonuna dayanıklıdırlar. 

Streptokokların sakkarozlara olan afiniteleri bilinmektedir ve diĢ çürüğünün azaltılması 

amacı ile bir takım çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu çalıĢmalarda, diĢ çürüğü mutans 

sayısının azaltılması ve sakkaroz tüketiminin kısıtlanmasına ve mutansa karĢı koruyucu 

mekanizmaların artırılmasıyla önlenebilir.
5, 9, 18, 79 

Miller 1890 yılında teorisini öne sürmüĢtür ancak bu teoriye katkısı olanlar 

oldukça fazladırlar. Tarihsel sırasına göre ele alacak olursak önce Pasteur 

mikroorganizmaların Ģekerleri fermentasyonla laktik aside çevirdiğini öne sürmüĢtür, 

diğer yandan 1867‟de Emil Magitot Ģeker fermentasyonunun diĢin mineralinin 

çözünmesine sebep olduğunu göstermiĢtir. Bu araĢtırıcı küçük bir tarafı açık bırakılıp 

diğer kısımları mumla kaplanmıĢ diĢ minesinin uzun süre asit ve fermentasyon yapısı 

karıĢımlarının etkisinde kaldığında çürüğe benzer yapay lezyonlar olduğunu 

bildirmiĢtir.
5
 Aynı araĢtırıcı ayrıca o zaman protezlerde kullanılan doğal diĢlerin 

çürüdüğünü göstererek vital teoriye karĢı çıkmıĢtır. 1867‟de Leber ve Rottenstein 

çürüğe neden olan bakteri olarak dentin kanallarından Leptohrix Buccalis‟i izole 

etmiĢlerdir. 
5
 1881‟de Underwood ve Miles dentin kesitlerinde değiĢik tiplerde koklar 

bulmuĢlar ve çürüğün mutlak bir Ģekilde kalsiyum tuzlarını eriten asitleri yaratan 

mikropların varlığına bağlı olduğunu bildirmiĢlerdir.
5
 Bütün bu ön çalıĢmalardan 

yararlanan Miller ise 1883-1904 yılları arasında bir seri çalıĢmalar sonucu Koch 

laboratuarında mikrobiyolojiyi, bakteri izole etmeyi, boyama yöntemlerini öğrenmiĢ ve 

aĢağıdaki saptamaları yapmıĢtır. 
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Miller‟in Teorisine Esas Olan Kriterler 

1. ÇeĢitli tip karbonhidratlar tükürük ile karıĢtırılıp 37 derecede etüve konursa 

bir diĢin kronunu dekalsifiye edebilir. 

2. Birçok tip bakteri tek baĢına veya hep birlikte diĢ çürüğüne neden olabilecek 

kadar asit oluĢturabilir. 

3. Karbonhidrat ve tükürük karıĢımı etüve konulduğunda laktik asit oluĢur. 

4. Çürük dentinde filamanlar, basiller ve koklar gibi çeĢitli mikroorganizmalar 

vardır. 

Çürük oluĢumunda asitlerin rol oynadığı bir gerçektir. Çürük lezyonunda ve 

plakta bakteriyel fermantasyon için gerekli olan uygun substrat kullanıldığında pH‟da 

düĢüĢ meydana gelmektedir. Stephan 1948 yılında glukoz veya sukroz solüsyonlarını 

diĢlere uyguladığında pH‟nın 6,5‟ten 2 ila 4 dakika gibi kısa bir süre içerisinde 5‟e 

kadar düĢtüğünü ve orijinal düzeyine 40 dakikada tekrar ulaĢtığını göstermiĢtir.
5, 146

 

Daha sonra minyatür cam elektrotların ve telemetrelerin kullanımı ile diĢ ve plak 

bölgesindeki pH sürekli ve direkt olarak ölçülebilmiĢ ve özellikle interproksimal 

bölgelerde pH‟nın Stephan‟ın ölçümlerinden çok daha aĢağılara düĢtüğü ve daha uzun 

süre bu düzeyde kaldığı anlaĢılmıĢtır. Bu süre yaklaĢık 2 saat kadardır. 
5, 9, 18, 79

 

pH‟nın miktar ve süresindeki azalma Ģu faktörlere bağlıdır. 

 Ġnterdental plağın mevcudiyeti ve miktarına 

 Oral floraya 

 Tükürüğün akıĢ hızına 

 Alınan besinlerin tipi ve konsantrasyonlarına 

 Plağın lokalizasyonuna 

Spesifik kromatografik tekniklerle organik asitler incelenebilmektedir ve 

bakteriler çürükten ve plaktan izole edilebilmektedir. Bu asitler; laktik, asetik, 

propionik, formik ve bütrik asitlerdir.
5, 146
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6 karbonlu Ģekerin glikolizisi ile iki molekül pürivik asit açığa çıkar. Bu pürivik 

asidin de %90 kadarı fermentif bakterilerce laktik aside çevrilir. Geri kalan kısmı ise 

karbondioksit (CO2) ve etil alkole dönüĢür. S.Mutans‟ın asit oluĢturma kapasitesi S. 

Serguis ve S. Mitis‟e oranla daha yüksektir. S. Mutans‟ın yüksek oranlı asit oluĢturma 

kapasitesinin oluĢu karyojenitesinde önemli bir faktör olarak açıklanabilir.
5, 146

 Alınan 

besin türü ile bağlantılı olarak değiĢik miktarlarda asitler açığa çıkabilmektedir.  

1897‟de Williams mine yüzeyinde bakteri plağını göstererek bu teoriye katkıda 

bulunmuĢtur. Plak dıĢ yüzeyi ile temas eden mikroorganizmaların organik asitleri 

üretmek için topluca bulundukları bir yer olarak düĢünülmüĢtür.
183

 

Miller Ģekerden fermente ederek asit üretebilen bir çok mikroorganizma 

üzerinde önemli gözlemler yapmıĢtır. Bu asit minenin apatit kristallerinin büyük bir 

kısmını erittiğini ve asitin, dental plak aracılığı ile mineye etki ettiğini bildirmiĢtir.
5, 171

 

Asitlerin dental çürük etyolojisindeki rolleri hakkında tam olarak aydınlığa 

kavuĢmamıĢ bazı noktalar vardır. Plak sadece asidi tükürüğün yıkama etkisinden 

korumaz aynı zamanda diĢten çözünen iyonik ürünlerinde dıĢarı çıkıĢını engeller. Asit 

dental plakta sürekli üretilmez, düzenli aralıklarla üretilir. Ancak belli bir potansiyele 

ulaĢan asit etki yapabilir. Asitsiz hiçbir teknikle çürük oluĢmaz. Plakta en çok laktik asit 

üretilir. 

Bu klasik çürük  teorileri içinde günümüzde de güncelliğini kısmen koruyan 

Ģimiko-paraziter teoriye karĢı bazı teoriler öne atılmıĢtır. Bu teorilere modern çürük 

teorileri de denebilir.
5, 9, 18, 79

 

2.2.2. Modern Çürük Teorileri 

2.2.2.1. Pulpojen-Endojen Fosfataz Teorisi (Bir enzim teorisi):  

 

Csernyei‟nin 1952 yılındaki teorisine göre mine ve dentinin organik iskeletinde 

de bulunan, ancak lenf sistemine ait olan alkalen fosfataz, vücutta kalsiyum (Ca) 

dengesinin sağlanmasında olduğu gibi, diĢlerin organik kısmını fosfor (P) azlığında 

demineralize eder. Bu teoriyi göre çürük dentinin lenf sistemine bağlıdır ve harabiyet 

pulpaya komĢu dentinde baĢlamaktadır. Çürüğün mineden baĢladığı gösterildiğinden bu 

teori geçerliliğini yitirmiĢtir.
5, 39
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2.2.2.2. Rezistans Teorisi: 

 

Knappwost‟un 1952 yılındaki teorisine göre minenin dıĢ yüzünde meydana 

gelen korozyon defektleri uygun ortam varlığında tükürükten çökelen hidroksilapatit ile 

tamir edilebilir. Eğer apatitin çökelme hızı demineralizasyon hızından fazla ise tamir, az 

ise demineralizasyon oluĢur. Bu teori çürük oluĢumunu tükürüğün kalitesine 

bağlamaktadır. Bu teorinin zayıf yanı diĢlerin remineralizyon ve demineralizasyon 

olaylarına açıklık getirememesi ve çürük oluĢumunda ana faktörü tükürüğün kalitesine 

bağlamasındadır. Bu teorinin kuvvetli yanı ise tükürüğün içindeki iyonların çürüğe 

önemli etkileri olduğunu belirtmesidir. Günümüzde yapılan çalıĢmalarda bu iyonların 

en az asit kadar çürüğün baĢlangıç yada geliĢimine etkisi olduğu, çürüğün birbirini takip 

eden remineralizasyon ve demineralizasyon olayları sonucu oluĢan dinamik bir olgu 

olduğu, saf bir demineralizasyon olmadığı gösterilmiĢtir.
5, 32

 

2.2.2.3. Ġmar Faktörü Teorisi:  

 

Leimgruber‟in 1951 yılında yaptığı teoride ise rezistans teorisine benzer Ģekilde 

tükürük içinde bulunan bir tamir faktöründen söz edilmekte, çürük bu faktörün miktarı 

ile açıklanmaktadır. Ancak bu faktörün immünglobülinleri mi, tükürük organik ve 

inorganikleri mi yada bunların tümümü olduğu açıkça değildir. Teori, yanlızca 

tükürüğün rolünü ön plana çıkarması açısından yetersizdir. 
5, 32

 

2.2.2.4. Proteolitik Teori (Bir enzim teorisi): 

 

Ġnsan diĢi %0,3-0,4‟ü protein olan yaklaĢık %1,5-2 organik materyal içerdiği 

bilinmektedir. Gottlieb‟ sin 1948 yılındaki teorisine göre minedeki organik matriks, 

mineral yapıdan daha önce etkilenmektedir. Diğer bir deyiĢle ilk atak organik olmaktan 

çok proteolitiktir. Organik komponent mikroorganizmaların hidrolitik enzimleri ile 

hücuma uğrayabilir ve sıklıkla hasar görebilir.
5, 54

 Bu teorinin geçerli olabilmesi için 

minenin, mineral matriksinden önce organik matriksinin etkilenmesi gerekir. Bu teoride 

proteolitik enzimlerin oral bakterilerce üretildiği, minenin organik matriksinin 

enzimlerle parçalandığı ve organik matriksten yoksun kalan minenin parçalandığı öne 

sürülmektedir. Bu teori fazla destek görmemiĢtir. Çünkü plaktaki enzimler daha çok 
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periodontal hastalığın oluĢum ve geliĢiminde etkilidirler. Gottlieb göz önüne aldığı diĢ 

çürüğü oluĢumunu muhtemelen stafilokokus Aureus olan bir kokun sebep olduğunu 

düĢünmüĢ fakat öne sürdüğü stafilokokus pyogenes ve çürük arasındaki bağlantının 

bakteriyolojik kanıtını ortaya koyamamıĢtır. Pincus 1949 yılında,  proteolitik 

organizmaların ilk olarak diĢ kütikulaları gibi protein elementleri etkilediği ve prizmatik 

yapıları harap ettiğini bildirmiĢtir.
5, 119

 Harap olmuĢ prizmalar daha sonra mekanik 

olarak döküleceğini ayrıca Gram (-) basillerin  sülfatazlarının minenin mukoitin 

sülfatını ve dentinin kondroitin sülfatını hidrolize ettiğini ve sülfirik asit ürettiğini öne 

sürmüĢtür.
32

 

2.2.2.5. Proteoliz – ġelasyon Teorisi ( Enzim Teorisi):  

 

1955‟ de Schatz ve Martin„in ortaya attığı bu teoriye göre bakteriyel faaliyet 

sonucu mine, dentin, gıda ve tükürük bileĢenlerinden bazıları kalsiyum ile Ģelatları 

oluĢturmak üzere birleĢirler. ġelatlar alkalen pH‟da oluĢabildiklerinden  bu teoriye göre 

nötral ve alkalen pH‟da bile çürük olmaktadır.
5, 137

 ġelasyon konusunda yapılan 

araĢtırmalarda plakta  Ģelat oluĢumunu sağlayacak kadar materyal bulunamamıĢtır. Olsa 

olsa küçük miktarda madde, plak pH‟sının nötralleĢmesi sırasında demineralize 

olabilir.
5, 32

 

2.2.2.6. Otoimmünite Teorisi: 

 

Çürük konusunda epidemiyolojik bulguların bazıları geleneksel çürük teorileri 

ile açıklanamamaktadır. Örneğin üst sağ keser diĢin mesialinde bir çürük oluĢurken aynı 

kiĢinin üst sol keser diĢinin mesialinde aynı Ģartlara maruz kalmıĢ (aynı ağızda, aynı 

çenede, aynı bölgede, ortak bakteri plağı, aynı hijyen vb.) olmasına rağmen çürük 

görülmeyebilmektedir. Ġkiz çalıĢmalarında çürüğe karĢı genetik yatkınlık ya da direnç 

olduğu gözlenebilmektedir.
5
 Bu olgularda mesial yüzeyin direnci, distale göre daha mı 

fazla olduğu bilinmemektedir.
158

 

Ġkiz çalıĢmalarında standardizasyon çok zordur çünkü alınan diyetin miktarı bile 

çok önemlidir. Çürük etyolojisine iliĢkin bu teoride özel bir durum olan „otoogresiv‟ 

durumu hesaba katılmıĢtır. Bu teoriyi araĢtırmak için seçilen 3 klinikte 15 yaĢına kadar 
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ikizler araĢtırılmıĢ ve sonuçlar arasında istatistiksel olarak fark bulunamamıĢtır. Bu teori 

bugün için ne tam kabul edilmiĢ ne de tam reddedilmiĢtir.
5, 32

 

2.2.2.7. Çürüğün Enerji Kuvantumu Teorisi: 

 

DiĢin kimyasal yapısının ele alındığı bu teoride diĢ, organik ve inorganik 

maddelerden oluĢan organo-inorganik yapıda bir oluĢumdur. Bu yapıda kalsiyumun 

çevresi ile olan iliĢkisi Van Der Walls bağları ile kurulmaktadır. Kollagen doku ile 

kalsiyum arasındaki bağ diğerlerine göre daha az stabildir. Bu nedenle ilk yıkılan bağ 

bu bağ olmalıdır. En az kopma enerjisi bu bağa aittir. Asitin bu bağlardan hangisini 

çözerek çürük oluĢturduğu, çürüğün oluĢumu için bu bağların hepsinin çözünmesinin 

gerekip gerekmediği bugün için bilinmemektedir. Kimyada reversible ve irreversible 

olaylar söz konusudur. Çürük irreversible bir olay olduğuna göre reaksiyonu irreversible 

yapan bağların bağlanma enerjilerinden daha yüksek bir enerjiye ihtiyaç vardır ki 

Cengiz T. bunu çürüğün enerji  kuvantumu olarak adlandırmıĢtır.
5, 32

 Özet olarak 

Cengiz‟in teorisine göre yüksek ve çok güçlü enerjiler ile örneğin ultrasound enerji ile, 

radyasyon enerjisi ile çürük oluĢturulabilir. Nitekim Tuğsal bu fikirden yola çıkarak 

radyasyonun belli birimleri ile diĢte çözünürlüğün arttığını göstermiĢ ve CO2 

radyasyonu ile çürüğün enerji kuvantumunu 2.25 x 10
-8

 olarak hesaplamıĢtır. 
32

 Bu 

teorinin en önemli özelliği sadece mikroorganizma faaliyeti sonucu oluĢan kimyasal 

enerji ile değil aynı zamanda güçlü diğer enerjiler ile de çürük oluĢabileceğinin ileri 

sürülmesidir.
32, 158

 

2.2.3. Diğer Çürük Teorileri 

 

Modern çürük kavramı biyolojik faktörlerin yanı sıra sosyal, çevresel ve 

psikolojik faktörleri de içerir. Günümüzde diĢ çürüğü; içerisinde biyolojik, sosyal, 

davranıĢsal ve psikolojik bileĢenlerin bulunduğu genetik ve çevresel faktörler arasındaki 

etkileĢim olarak tanımlanmaktadır.
5, 189

 
 

DiĢ çürüğü oluĢumundaki faktörlerin çesitliliği nedeniyle günümüzde 

Epidemiyoloji, Mikrobiyoloji, Ġmmunoloji, Biyokimya, Biyofizik, Moleküler Biyoloji, 

DavranıĢ Bilimleri ve Beslenme gibi birçok disiplin diĢ çürüğünün anlaĢılmasında 

kullanılmaktadır.
5, 189
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2.2.3.1. Fosfat Sekresyonu Teorisi : 

 

 Fosfat tuzlarının diĢ çürüğünü geciktirme potansiyeline sahip olduğu 

gösterilmiĢtir.
5, 123

 Çürük oluĢumunda fosfatların rolü ile ilgili çeĢitli teoriler ileri 

sürülmüĢtür. Radyoaktif fosfat kullanımı, karbonhidrat metabolizması boyunca 

inorganik fosfatın bakteri plağı tarafından alındığını, fosfatın, Ģekerin fosforilizasyonu 

ve enerji depo eden polifosfatlar için gerekli olduğunu gösterilmiĢtir.
132

 Tükürükteki 

inorganik fosfat ile minenin mineral kısmı arasında devamlı bir denge olması gereklidir. 

Fosfat sekresyonu teorisine göre, bakteri içinde fosfat oldukça inorganik fosfat mineden 

ayrılmalıdır.
5
 Çürüğün yetersiz fosfat akımı veya yanlıĢ kalsiyum fosfat diyeti nedeniyle 

olduğunu söyleyen alternatif açıklamalar da vardır.
80

 

2.2.3.2. Fosfataz Teorisi ( Enzim teorisi):  

 

Bakteriyel alkalen fosfatının in vitro olarak mineden fosfat açığa çıkarabildiği 

bulunmuĢtur. Bu enzimin minenin fosfoproteinlerine etki ederek çürük yıkımına iĢtirak 

edebileceği tahmin edilmiĢtir. 

Matematiksel Çürük Teorisi: R= q x t
3 

R= Minenin çözünürlüğü q= sabit t= zaman 

Minenin çözünürlüğünün zamana karĢı direncini ifade eden bir terimdir. Çürük 

teorisi olmayıp mine çözünürlüğünü izah etmek amacıyla geliĢtirilmiĢ bir formülden 

ibaretttir. Daha çok Ġskandinav ülkelerinde kullanılmaktadır.
5, 158 

2.2.4. Çürük Etyolojisinde Son GeliĢmeler 

 

Fizyolojik olarak diĢ sert dokuları ile tükürük arasında sürekli bir iyon alıĢveriĢi 

olmaktadır. Ortamın asite kayması (pH<5.5) sonucunda, diĢ sert dokularındaki kalsiyum 

tuzları iyonize olarak diĢten uzaklaĢmakta, ortam tekrar alkalen duruma geldiğinde ise, 

diĢten çözünmüĢ olan iyonlar sert dokulara çökelerek tuz kompleksleri oluĢturmaktadır. 

DiĢ sert dokularındaki Ca
++ 

tuzlarının iyonize olmasına „demineralizasyon‟, ortamın 

alkalene kayıp diĢ sert dokularına tekrar tuz kompleksleri oluĢturarak çökelmesine ise 

„remineralizasyon‟ adı verilmektedir. 
103, 106, 151, 158, 189

 Normalde bu olay belli bir denge 
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içindedir. Ancak demineralizasyon olayının öne çıkması durumunda „çürük baĢlangıcı‟ 

diye nitelendirilen bir yıkım ortaya çıkmaktadır. Bu denge bakteri plağı varlığında 

rahatlıkla bozulabilmektedir. 

Bakteri plağı; diĢlerin, dil, dudak, yanak ve çiğneme sırasında besinler 

tarafından kolayca temizlenemeyen yerlerinde biriken beyaz-gri ya da beyaz-sarı renkli 

organik yığıntılar olarak tanımlanabilir.
106, 151, 158

 

Günümüzde çürük oluĢumunun, dört ana etki ile baĢlamakta olduğu 

bilinmektedir. Bu faktörler konak (asıl olarak diĢ), mikroorganizma,  diyet ve bunlara ek 

olarak dördüncü faktör ise zamandır. Keyes (1944) çürük olumunu Ģematik olarak 

göstermiĢ ve Keyes halkaları adı verilen diagramı oluĢturmuĢtur. 
76, 154

 (ġekil2.1-1) DiĢ 

çürüklerinin oluĢumu için bu dört faktörün aynı anda bir arada bulunması gereklidir.
154, 

189
 

 

ġekil 2.2-1: Keyes halkaları 
76, 154

 

 

 

 

 

 

Besin 

 

Mikroorganizma 

Diş 

 

Süre 

Çürüksüz Çürüksüz 

Çürüksüz Çürüksüz 

Çürük 
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Günümüzde çürüğün tedavisinin yanı sıra çürüğün oluĢmadan engellenebilmesi 

de büyük bir önem kazanmıĢtır. Bunun için:  

 Hastanın çürük oluĢumuna direncini arttırmak. ( Flor uygulamaları, fissür 

örtücü uygulamaları vs.) 

 Plak kontrolü ve plak eliminasyonu. 

 Kariojenik besin maddelerinin mümkün olduğunca az alınması gerekmektedir.  

DiĢ hekimleri olarak bizim görevimiz oluĢan çürüğün tedavisini bilinçli bir 

Ģekilde yapmanın yanında, çürük proflaksisine de gereken önemi vermek olmalıdır.
158 

  

2.2.4.1. Çürük OluĢumunda DiĢe ĠliĢkin Özellikler: 

 

DiĢin morfolojik ve yapısal özellikleri çürük geliĢiminde önemli bir etkiye 

sahiptir. Örneğin azı diĢleri, okluzal yüzeylerindeki kompleks fissür morfolojileri 

nedeniyle yiyecek artıkları ve mikroorganizmalar için bir retansiyon alanı oluĢturmakta 

ve keser diĢler ile kıyaslandığında çürük geliĢimi için daha uygun bir konak olarak 

görülmektedir. Çene kavsindeki düzensizlikler, diĢlerin çapraĢık dizilimleri de çürük 

oluĢumunda etkili faktörlerdir. Ayrıca diĢin mineral yapısı ve maturasyon düzeyi de 

çürük oluĢumunu etkileyen, diĢe ait önemli yapısal özelliklerdendir. DiĢler olgunlaĢma 

proçesi ile birlikte çürüğe daha dayanıklı hale gelirler.
18, 106

 Bir diĢe ait farklı yüzeylerin 

çürük ataklarına karĢı duyarlılıkları da, muhtemelen, farklı mineral içerikleri nedeniyle 

değiĢik olabilmektedir.
158

 

2.2.4.2. Çürük OluĢumunda Tükürüğe ĠliĢkin Özellikler: 

 

Tükürük, ağız sağlığı için büyük önem taĢıyan ayrıca çürüğe karĢı doğal koruma 

özelliği gösteren önemli bir vücut sekresyonudur.
162

 Tükürük akımı engellenirse, çürük 

çok hızla ilerleyebilir. 
158, 162

 

Tükürük, mekanik yıkama etkisiyle yiyecek artıklarının, plağa tam yapıĢmamıĢ 

bakterilerin, Ģekerin ve plak bakterileri tarafından üretilen asidin ağızdan fiziksel olarak 

uzaklaĢmasını sağlamaktadır. Buna ek olarak tükürük, plak pH‟sının tamponlanmasında 

önemli bir role sahiptir. 
106, 158

 Tükürüğün genel fonksiyonları Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

148, 158, 162
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1. Sindirimle ilgili fonksiyonları: 

 Yiyeceklerin çiğnenmesine yardımcı olur 

 Lokma yapımı ve yutulmasını sağlar (müsin ile ağızda ufalanan 

besinlerin birbirine yapıĢarak bir kitle oluĢturmasını sağlar ve besinleri 

sulandırıp kaygan hale getirerek lokmanın yutulmasını sağlar) 

 Tat almayı sağlar (besinin tadının alınabilmesi için suda erimiĢ olması 

gerekir) 

 NiĢastanın metabolizmasına yardımcı olur (pityalin fermenti ile lokma 

içerisindeki niĢastayı etkileyerek maltoz ve dekstrine parçalar) 

2. Koruyucu fonksiyonları: 

 Lubrikasyonun sağlanması (içerdiği su ve glikoproteinler ile sert ve 

yumuĢak dokuları örter, oral kaviteyi ıslatarak kaygan hale gelmesini sağlar) 

 Oral mukozanın, gingivanın ve dudakların kurumasının (dessication) 

önlenmesini sağlar 

 Antimikrobiyal etkisi: Yıkama etkisi, bakteriostatik, bakteriosidal 

etkinlik, bakteri adezyonunu ve agregasyonunu engelleme (mekanik temizleme 

özelliği ile) 

 Tamponlama özelliği 

 Toksinlerin uzaklaĢtırılması 

 KonuĢmaya yardımcı etkisi (konuĢma sırasında ağız ve çevre 

dokularındaki su buharlaĢır ve ağız kuruyarak konuĢma güçleĢir) 

Sağlıklı bir insanda günlük salınan tükürük miktarı 500-1000 mililitre (ml)‟dir. 

Bunun %90‟ı parotis ve submandibular, %5‟i sublingual ve %5‟i de minör bezlerden 

salgılanır. Yemek sırasında tükürük bezleri stimüle olduğundan tükürük sekresyonu 

çoğalır, bunun dıĢında minimal düzeydedir.
158, 162

 Stimüle olmamıĢ tükürüğün akım 

hızı, yetiĢkinlerde dakikada yaklaĢık 0.25-0.35 ml, 5 yaĢ ve altındaki çocuklarda 0.2 ml 

iken stimüle edilmiĢ tükürük akım hızı yetiĢkinlerde dakikada 1.0-3.0 ml, çocuklarda 

yaklaĢık 1ml‟dir. Çürük oluĢumunda etkili faktörlerden biri de tükürük pH‟sıdır ki bu 

değer normalde 6.8-7.2 arasındadır.
148, 158, 162
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Tükürüğün bileĢimi bireyler arasında, hatta aynı bireyde çeĢitli fizyolojik ve 

heyecan verici faktörler nedeniyle farklılık gösterebilir. Genel olarak tükürüğün 

bileĢiminde %99 oranında su ve bunun dıĢında organik moleküller ve elektrolitler 

bulunmaktadır. Tükürük enzimleri, mukoproteinler, serum proteinleri, glikoproteinler 

ve lipidler tükürüğün baĢlıca organik bileĢenleridir. Kalsiyum, sodyum, potasyum, klor, 

fosfat ve magnezyum ise tükürükte bulunan baĢlıca elektrolitlerdir.
158

 

Tükürükte ayrıca az miktarda karbonhidratlar, vitaminler, üre, amonyak ve 

aminoasitler bulunmaktadır. Tükürük içerisinde bulunan lizozim ve laktoperoksidaz 

enzimleri ise tükürüğün antimikrobiyal fonksiyonunda etkili enzimlerdir.
158

 

Tükürüğün bir diğer önemli fonksiyonu tamponlama ve nötralizasyondur. Bu 

fonksiyon, tükürüğün, salya proteinleri (üre, arjinin peptidleri, amonyak), bikarbonat 

sistemi ve inorganik fosfatlar gibi etkili bileĢenleri ile sağlanır. Tükürük alkalen bir sıvı 

ve etkili bir tamponlama sistemidir. Bikarbonat iyonları (uyarılmamıĢ tükürükte düĢük 

miktarda) bu açıdan çok etkilidir ve tükürük pH‟sı bikarbonat konsantrasyonuna 

bağlıdır. Tükürük akıĢ hızının artması, bikarbonat konsantrasyonunu, dolayısıyla pH‟yı 

yükseltir. Fosfat ve diğer proteinler de az da olsa tamponlama kapasitesine ve pH‟nın 

fizyolojik sınırlar içinde tutulması iĢlevine katılırlar. Ayrıca tükürüğün içinde devamlı 

olarak üre salgılanır. Plak mikroorganizmaları üreyi diğer azotlu ürünlere ve amonyağa 

dönüĢtürebilirler. Böylece oluĢan amonyak da tükürüğün tamponlama fonksiyonunda 

etkili olabilir.
158

 

CO2+H2O↔H2CO3↔HCO3
-
+H

+ 

2.2.4.3. Çürük OluĢumunda Diyet (Substrat) ĠliĢkin Özellikler: 

 

DiĢ çürüğü, ağıza alınan besinlerin, plak florasındaki mikroorganizmalar 

tarafından fermentasyonu sonucu asit oluĢturulması ve bunların demineralizasyon etkisi 

ile ortaya çıkan patolojik bir olaydır. Ağız florasında bulunan asit oluĢturan 

mikroorganizmalar, karyojenik etkilerini, fermente edilebilir karbonhidratları kullanarak 

gösterirler. Dolayısıyla, diĢ çürüğü ile karbonhidrat alımı arasında direkt bir iliĢki 

vardır. Sukroz, bu karbonhidratlar arasında en fazla karyojenik özelliğe sahip olan 

Ģekerdir. Yüksek çözünürlük özelliğine sahiptir ve dental plağa kolayca difüze olur, 

ekstrasellüler polisakkaritlerin ve asitlerin üretiminde substrat olarak rol oynar. 
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Karyojenik streptokoklar, sukrozdan suda erimeyen glukan üretirler. Glukan ise 

öncelikle mikroorganizmaların diĢ yüzeyine yapıĢmalarında etkilidir ve daha sonra plak 

birikimi için matris görevi görmektedir.
18, 106, 158

 

Sukroz dıĢındaki, glukoz ve fruktoz gibi karbonhidratlar da karyojeniktir, ancak 

bu etkileri sukrozdan daha azdır. Karyojenik olan bu Ģekerlerin yerine daha düĢük 

karyojeniteye sahip poliol karbonhidratlar, Ģeker alkolleri üretilmiĢtir.
158

 

Çürük geliĢiminde, diyetle alınan karbonhidratların miktarı kadar alınma sıklığı, 

alınma Ģekli ve konsantrasyonu da oldukça önemlidir.
106, 158

 

2.2.4.4. Çürük OluĢumunda Zamana ĠliĢkin Özellikler: 

 

Çürüğün meydana gelebilmesi için konak, diyet ve karyojenik 

mikroorganizmaların yeterli bir süre etkileĢim içinde bulunması gereklidir. Karyojenik 

gıdaların ağızda uzun süre kalması ya da sık alınması bu etkileĢimin uzun süreli 

olmasını sağlamakta ve çürük riskini arttırmaktadır.
9, 79, 106

 

2.2.4.5. Çürük OluĢumunda Mikrofloraya ĠliĢkin Özellikler: 

 

Ağız mikroflorası, pek çok mikrobiyal türden oluĢan kompleks bir 

ekosistemdir.
158

 Bu sistem, konak ve diyet faktörleri ile denge içindedir. 
189

 Bakteriler, 

ağızda mukozal membranlara ya da kazanılmıĢ mine pelikülüne yapıĢarak kolonize 

olurlar. Ağız mikroflorasındaki türlerin çoğu optimal olarak nötral pH‟da ürerler 

(pH=7). Diyetle karbonhidrat alındığında bakterilerin fermentasyonu sonucunda asit 

meydana gelir ve ağız içindeki pH seviyesi düĢer. Pek çok bakteri türü pH=5.5‟in 

altında canlılığını sürdüremez. S. Mutans. ve laktobasil gibi asidürik bakteri türleri 

düĢük pH seviyelerinde üremelerine devam edebilirler. Diyetle alınan Ģekeri fermente 

etmeye ve dolayısıyla ortam pH‟sını düĢürmeye devam ederler ve böylece diğer oral 

bakteri türlerinin çoğalmasını engellerler. 
189

 Çürük oluĢumunda mikroorganizmaların 

rolü Ģu Ģekilde özetlenebilir.
18, 79, 106, 158

 

1. Germfree hayvanlarda diĢ çürüğü oluĢmamaktadır. 

2. Antibiyotikler, deney hayvanlarında çürük Ģiddeti ve insidansını 

azaltmaktadır. 
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3. Erüpsiyonunu tamamlamamıĢ diĢte çürük oluĢmamaktadır, diĢ ancak ağız 

boĢluğunda yerini aldığında ve flora ile iliĢkiye geçtiğinde çürük oluĢmaktadır. 

4. Oral bakteriler, in vitro Ģartlarda da mine ve dentin dokularını demineralize 

edip çürük benzeri lezyonlar oluĢturabilirler. 

5. Mikroorganizmaların çürük mine ve dentin dokularına invaze oldukları 

histolojik olarak gösterilmiĢtir. 

2.2.5. Mine Çürüğünün Makroskobik Özellikleri  

 

Çürüğün diĢ yüzeyleri üzerinde en çok geliĢim gösterdiği alanlar fissür ve 

çukurcuklar, dil, yanak ve tükürükle sağlanan doğal temizliğin yetersiz kaldığı 

aproksimal ve servikal yüzeyleridir. Bu tip çürük riski yüksek alanlarda mikrobiyal plak 

birikimi artmakta ve bu da mine üst yüzeyinde geri dönüĢümleri uzun zaman alabilen 

beyazımsı, opak lekelere neden olabilmektedir. BaĢlangıç lezyonları (White – spot 

lezyonlar) olarak da adlandırılan mine opak lezyonlarının oluĢumuna rağmen minenin 

yapısal bütünlüğünde bozulma oluĢmadığı bildirilmiĢtir.
18, 77, 179

 

Vücudun en sert kısmı olan ve diĢi en dıĢtan koruyucu bir katman olarak 

çevreleyen diĢ minesi insan vücudundaki bütün mineralize dokuların en yüksek 

yoğunluğa sahip olanıdır. Ġçinde sinir hücreleri olmadığı için etkilere duyarlı değildir. 

Mine de diğer sert dokular gibi inorganik ve organik iki kısımdan oluĢur. Organik kısım 

tüm minenin % 1-2 si kadardır ve en büyük bölümü proteindir. Az oranda glikoprotein 

ve lipit içerir.
18, 77, 179

 

DiĢ minesinin yaklaĢık olarak %96-98‟ini oluĢturan inorganik kısım altıgen 

“apatit” kristalleri Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Minenin morfolojik yapısını bu kristallerin 

dağılımı belirler. Kristaller mine-dentin sınırından mine dıĢ yüzüne kadar devamlılığını 

bozmadan uzanan prizmalar Ģeklindedir, iridirler ve kalınlıkları 400-1200 Angstrom 

(A°), uzunlukları 2000-10000 A° arasında değiĢir. 20-30 A° aralıklarla sıralanmıĢlardır. 

Kristallerin daha iri ve sık olmasından dolayı mine kimyasal yönden diğer sert dokulara 

kıyasla daha kararlı yapıdadır. Ġyon değiĢimi yönünden ancak yüzeyden difüzyona 

olanak tanır. Bu nedenle mine yüzeyinin kimyasal yapısı az da olsa iç kısımlardaki 

yapısından farklılıklar gösterir.
18, 179
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Ġnorganik yapıyı olusturan hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2) kristallerinin 

%90‟ını kristal kalsiyum fosfat (Ca3(PO4)2) oluĢtururken, bunun yanı sıra yapıda 

(Karbonat) CO3
-2

 , Flor (F
-
), Mg

+2
 gibi iyonlar da vardır. Tüm hidroksil apatit kristalleri 

gibi mine kristalleri de dinamik yapıdadır ve sürekli bir iyon değiĢimi söz konusudur. 

Örnegin Ca
+2

 ile (Stronsiyum) Sr
+2

; Hidroksi (OH
-
) ile F

-
; (Fosfat )PO4

-3
 ile CO3

-2 

iyonları yer değiĢtirerek apatitin yapısına katılır. Sodyum ve magnezyum ise kristallerin 

çevresinde toplanır.
179

 

Apatit yapıdaki OH
-
 yerine F

- 
geçtiginde floroapatit yapı oluĢur ve bu yapının 

asitlere direnci daha büyüktür. Floroapatit yapı Ca10(PO4)6F2 veya Ca5(PO4)3F seklinde 

gösterilir. DiĢ minesinde floroapatit ve hidroksiapatit yapıların her ikisi de bulunur ve 

aslında yapı florohidroksiapatit olarak tanımlanır, Ca5(PO4)3(OH)(1– x)Fx (x: floridasyon 

derecesi). 

Mine %1-2 oranında su içerir. Bu suyun yaklaĢık 1/4‟ü organik yapı ile 

birleĢmiĢtir ve kalan bölümü mineral faz içinde kristallerin çevresinde bir su tabakası 

oluĢturarak iyon difüzyonunda rol oynar.
18, 79, 179

 

2.2.6. Mine Çürüğünün Mikroskobik Özellikleri   

 

IĢık mikroskobu ve polarizasyon mikroskobu altında yapılan incelemelerde mine 

çürüğünün dört farklı bölgeden oluĢtuğu bildirilmiĢtir.
131, 158

 Buna göre;  

2.2.6.1. Translusent Bölge 

 

Mine lezyonunun en derin bölgesi olan tabaka çürüğün ilerleme hattını gösterir. 

Çürük proçesi esnasında mine prizmaları boyunca hidrojen iyonları geçiĢinin olduğu 

porlar bulunmaktadır. Translusent tabakanın boĢluk oranı % 1 olup bu oran normal 

mineden 10 kat daha fazladır.
131, 158

 

2.2.6.2. Karanlık Bölge 

 

Polarize ıĢığı geçirmediği için karanlık bölge olarak adlandırılan bu tabakada 

bulunan küçük porların hava veya buhar ile dolu olması bölgenin opak olmasını sağlar. 

Toplam por oranı % 2-4 arasındadır. Kristal yapıda demin-remin proçesine bağlı olarak 
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kayıplar vardır. Transparan bölgeye oranla daha fazla demineralizasyon ve mineral 

kaybı söz konusudur.
131, 158

 

2.2.6.3. Lezyon Gövdesi 

 

Lezyon gövdesi baĢlangıç lezyonunun demineralizasyon fazından dolayı en 

geniĢ bölgesidir. Demineralizasyonun en fazla olduğu bölgede, periferden merkeze 

doğru % 5–25 oranında değiĢiklik gösteren boĢluklar bulunur. Lezyon gövdesinde 

retzius çizgileri oldukça belirgindir. Çürüğün mine yüzeyine ilk penetrasyonu retzius 

çizgileri aracılığıyla olmaktadır. Çürük baĢlangıcının prizma çevresi ve retzius çizgileri 

boyunca olduğu belirtilmiĢtir. Porların geniĢliği bakteri penetrasyonu için yeterli 

geniĢlikte olursa bu alanlarda bakteriler bulunabilir.
131, 158

 

2.2.6.4. Yüzeyel Tabaka 

 

Yüzeyel tabaka nispeten etkilenmemiĢ tabakadır. Lezyon gövdesine oranla daha 

az porların olduğu (% 5 den az) ve radyoopasitesinin sağlam mine ile kıyaslanabileceği 

bir tabakadır. Tükürükle temasından dolayı hipermineralize olmuĢtur ve bitiĢik sağlam 

mine dokusuna oranla daha fazla konsantrasyonda flor iyonu içerir. Bunun yanında 

hipermineralize yüzeyin cilalanarak kaldırılması, çürük lezyonu üzerinde iyi mineralize 

olmuĢ, tipik yüzeyin yeniden oluĢumunu engeller. Bu nedenle baĢlangıç lezyonu 

üzerindeki sağlam mine dokusu demineralizasyon proçesinin bir fenomenidir. Yüzeyel 

tabaka bakteri invazyonuna karĢı bir bariyer görevi görmektedir. Bu alanlar muhtemelen 

bakterilerin çürük lezyonuna ilk girdikleri yerlerdir. Çürük proçesi bu aĢamada 

önlenebilirse zamanla pürüzlü olabilecek sert bir yüzey oluĢabilir.
131, 158

 

DiĢ çürüğü olusumu için en uygun bölgeler: 
77

  

1- Büyük azı ve küçük azı diĢlerin okluzal yüzeylerindeki mine çukurcuk ve 

fissürleri, üst keserlerin palatinal çukurcuk ve büyük azıların bukkal çukurları, 

2- Kontakt alanının servikalindeki aproksimal mine düz yüzeyleri, 

3- Gingival marjinde diĢin servikal kenarındaki mine. DiĢeti çekilmiĢ olan 

hastalarda açığa çıkmıĢ kök yüzeylerindeki plak birikimi olan bölgeler, 
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4- Restorasyon ile diĢ arasında aralık olan restorasyon kenarları olarak 

bildirilmiĢtir. 

2.3. ÇÜRÜK TEġHĠS YÖNTEMLERĠ 

 

DiĢ hekimliği biliminde, zamanında, kesin ve doğru yapılan bir diagnoz baĢarılı 

tedavi uygulamasının ilk adımıdır. Konservatif diĢ tedavisinde, “minimal madde kaybı 

maksimum restorasyon” görüĢü bugün bir adım daha ileri giderek yerini “minimal 

invaziv tedaviye” bırakmıĢtır.
14, 81, 181

 

Çürük teĢhisinin tedavi kararında büyük etkisi olduğu bilinmektedir. Hatalı 

teĢhis, hatalı tedavi kararını doğurabilmektedir. DurmuĢ, henüz kavitasyon oluĢmamıĢ 

lezyonlar restore edilebilirken geniĢ, saklı dentin lezyonları restore edilmeden 

bırakılabilmektedir. Çürük lezyonlarının doğru teĢhis edilmesi koruyucu tedavi 

planlaması için önemli faktörlerden biridir.
181

 Örneğin; okluzal çürük lezyonların 

baĢlangıç düzeyinde teĢhis edilmesi aproksimal yüzeylerde çürüğün baĢlamasını 

önleyebilir.
169

 

DiĢlerin okluzal yüzeylerindeki fissürler diĢ çürüklerinin en sık oluĢtuğu 

bölgelerdir.
181

 Ancak uzun yıllardır kullanılmakta olan görsel, taktil ve radyografik 

yöntemlerin okluzal çürük teĢhisinde baĢarılı sonuçlar veremediği bilinmektedir.
122

  

Isırma (Bite-Wing) radyografilerde bukkal ve lingual tüberküllerin süperpoze olması 

nedeniyle mine ve yüzeyel dentin çürüğü lezyonları, görsel ve taktil değerlendirmede 

ise makroskobik olarak bozulmamıĢ mine altında bulunan geniĢ dentin çürüğü 

lezyonları gözden kaçabilmektedir. Bu nedenle bu bölgelerdeki çürüğün baĢlangıç 

düzeyinde teĢhis edilmesi koruyucu diĢhekimliği açısından çok önemlidir.
122

 

Uygulanması gereken koruyucu hekimlik ve restorasyon yöntemini belirleyebilmek için 

günümüze kadar diĢ sert dokularında meydana gelebilecek çürük lezyon türleri 

sınıflanmıĢ ve bunların teĢhis edilebilmesi için çeĢitli yöntemler geliĢtirilmiĢtir. 

DiĢ çürükleri, diĢlenme dönemine göre daimi yada süt diĢi çürüğü, diĢ grubuna 

göre keser diĢ, küçükazı, büyükazı çürüğü, bulundukları diĢ dokusuna göre mine, 

dentin, sement çürüğü, bulundukları anatomik bölgeye göre fissür, düz yüzey, 

aproksimal yüzey, kök yüzeyi çürüğü, çürük patagenezine göre baĢlangıç çürüğü, 
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sekonder çürük, etkene göre ise radyasyon çürüğü ve biberon çürüğü  olarak 

sınıflanabilmektedir. 
189

 

Günümüzde ise diagnoz verilerinin kayıtlarının tutulabilmesi, tedavi 

planlamasının yapılabilmesi, ve standart bir anlatım olabilmesi için, çürük skorlama 

yöntemlerinden yararlanılmaktadır. DSÖ çürük lezyonlarını, biçim ve derinliklerine 

göre 4 grupta sınıflamıĢtır. 
11, 87, 182

 

D1: klinik olarak kavitasyon saptanamayan lezyonlar, 

D2: klinik olarak kavitasyon saptanabilen, mine dokusu ile sınırlı lezyonlar,  

D3: klinik olarak saptanabilen dentin dokusuna ulaĢmıĢ lezyonlar, 

D4: pulpaya ulaĢmıĢ lezyonlar dır. 

2.3.1. Görsel TeĢhis Yöntemi 

 

Klinik görsel inceleme ıĢık ve ayna yardımıyla diĢ yüzeyi iyice temizlenip 

kurutulduktan sonra yapılan incelemedir. Subjektif bir yöntemdir. Yöntemde diĢ 

yüzeyindeki renk değiĢimi, minenin pürüzlülüğü ve kavite oluĢumu belirlenmeye 

çalıĢılır.
79

 Epidemiyolojik çalısmalarda DSÖ kriterlerine göre DMFS (Decay, Miss, Fill, 

Surface) indeksi ile iliĢkili olarak düĢük ve orta düzeydeki çürük prevalansına sahip 

gruplar için en iyi çürük teĢhis yöntemi görsel ve taktil yöntem olduğu 

bildirilmektedir.
8, 182

 DiĢ hekimliği günlük klinik uygulamalarında en sık kullanılan 

yöntem olmakla birlikte, görsel yöntemle pekçok lezyonu, geniĢ kaviteler oluĢana dek 

saptanamamakta ve koruyucu önlemlerin uygulanmasında geç kalınmaktadır. Bu 

yöntemle, serbest yüzeylerdeki kavitasyon gösteren ve göstermeyen mine çürükleri, 

anterior aproksimal alandaki dentin çürükleri,  sekonder çürükler, aktif veya inaktif kök 

çürükleri tespit edilebilirken posterior aproksimal ve oklüzal lezyonlar 

belirlenemeyebilmektedir. 
45, 72, 108

  

Pek çok çalıĢmacı kendilerine özgü görsel muayene skorları belirlemiĢlerdir. 

Günümüzde kabul edilen sistemlerde diĢlerdeki çürük varlığı lokalizasyona ve 

derinliğine göre sınıflanmaktadır. Mount G J ve ark. (1998) yapmıĢ olduğu sınıflamada, 

Black sınıflamalarında olduğu gibi yüzey sayısına göre değil, çürüğün bulunduğu 
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yüzeye göre değerlendirmiĢlerdir.
102

 (Tablo2.2-1) Çürüğün derinliğinin, yaygınlığının, 

seviyesinin belirtilmesi için ise ayrı bir sınıflama getirilmiĢtir. (Tablo2.2-2) Bu na göre: 

Tablo 2.3-1: Çürüğün bulunduğu bölgeye göre yapılan sınıflama 
102

 

 

Tablo 2.3-2: Çürük boyutuna göre yapılan sınıflama 
102

 

Skor Kriter 

“Size” (boyut) 0 Demineralizasyonun ilk olarak oluĢmaya baĢaladığı alanlar 

“Size” 1 
Yüzeyden dentine kadar ulaĢmamıĢ kavitelerin olduğu reminerilizasyon ile 

geri dönebilecek alanlar 

“Size” 2 Dentine kadar ulaĢmıĢ kavite açılması gereken alanlar 

“Size” 3 
Dentinde ilerleme göstermiĢ ve yer yer desteksiz mine dokusunun olduğu 

alanlar 

“Size” 4 
GeniĢ ve kapsamlı çürükler tüberkül kaybı yada kesici kenar kaybının 

gözlendiği çürükler. 

“Site” (bölge) 1 Okluzalde fissur, çukurcuk ve düz yüzeyleri içeren çürükler 

“Site” 2 Tüm diĢlerin kontakt noktalarını içeren, aproksimal bölge çürükleri 

“Site” 3 Kole çürükleri diĢetine yakın bölge çürükleri 
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Ekstrand ve ark. 1998 yılında yapmıĢ oldukları görsel muayene skorlaması pek 

çok çalıĢmada örnek teĢkil etmiĢ ve halen kullanılmaktadır.
45, 140

 (Tablo2.2-3) 

Tablo 2.3-3: Farklı görsel muayene skorları 
45

 

Skor Kriter 

0 
5 sn hava ile kurutulduktan sonra mine translüsensinde değiĢiklik yok yada 

çok hafif değiĢiklik var. 

1 
Islak yüzeylerde zor görülen ancak hava ile kurutulduktan sonra açıkça 

görülebilen opasite var. 

1a 
Islak yüzeylerde zor görülen ancak hava ile kurutulduktan sonra açıkça 

görülebilen  renkleĢme var. 

2 Hava ile kurutulmaksızın opasite rahatlıkla görülüyor. 

2a Hava ile kurutulmaksızın renklenme açıkça görülüyor. 

3 Mine yıkımı var . Mine altında renkleĢmiĢ dentin veya gri renkleĢme var. 

4 Dentini içine almıĢ opak yada  renkleĢmiĢ kavitasyon var. 

  

Nyvad ve ark. (1999) aktif ve inaktif çürük lezyonları için  çürük teĢhis kriterleri 

belirlemiĢlerdir. (Tablo2.2-4) Yaptıkları sınıflama ile kalibrasyonları yapılmıĢ 

araĢtırmacıların %68-%73 arasında aynı teĢhisi koyduklarını belirtmiĢtir.
111

 

 

 



 24 

Tablo 2.3-4: Farklı çürük teĢhis kriterleri 
111
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2.3.2. Sond Ġle Ġnceleme (Taktil Yöntem) 

 

Pek çok diĢ hekimi ıĢık ve aynanın yanı sıra sond ile yapılan incelemeyi 

diagnostik yöntem olarak benimsemiĢtir. Bugün çoğu Avrupa ülkesi çürük diagnozunda 

sond ile muayeneyi etik bulmamaktadır. Sond ile dokunarak yapılan incelemenin, 

baĢlangıç safhasındaki oklüzal çürüklerin ilerlemesini hızlandırarak iatrojenik zararlar 

oluĢturabildiği bildirilmiĢtir.
44, 72, 79, 108

 Çürük teĢhisinde sond; çürük lezyonların 

yüzeyel özelliklerini kontrol etmek, plak ve birikintileri uzaklaĢtırmak için 

kullanılabilir.
62, 63, 78

 

Yapılan çalıĢmalarda çürük teĢhisinde sond kullanımının, aĢağıda sıralanan  

nedenlerle sakıncalı olduğu gösterilmiĢtir.
44, 72

  

1- Ġnfekte bölgeden baĢka bir bölgeye karyojenik flora geçisine izin verebilir. 

2- Remineralize olabilecek minede geri dönülemez travmatik defekt meydana 

getirebilir. 

3- Yalnız baĢına kullanıldığında görsel muayeneden daha doğru sonuç elde 

etmez. 

Brezilya‟da yapılan çalıĢmada diĢlerini fırçalayan ve fırçalamayan gruplar içinde 

çürük teĢhisi ayna ve ayna ile birlikte sond kullanılarak 4 grup altında incelenmiĢ, 

araĢtırma sonunda ayna ve sondun birlikte kullanılmaı ile daha fazla çürük kavitesi 

tespit edilebildiği bildirilmiĢtir.
8
 

Danimarka‟da yapılan mikrobiyoloji çalıĢmalarının, aktif ve pasif çürük 

lezyonlarının ayırıcı teĢhisinde etkili bir yöntem olduğunu belitilmektedir.
110

 

2.3.3. Geçici DiĢ Seperatörü Ġle Görsel Ġnceleme 

 

Klinik görsel yöntem ile çürük diagnozunun etkinliğini arttırabilmek için, 

arayüzeyde çürük varlığından Ģüphelenilen diĢin, ortodontide kullanılan lastik 

seperatörlerden yararlanılarak, komĢu diĢten uzaklaĢtırılması esasına dayanmaktadır. Bu 

amaçla interproksimal alanlara yerleĢtirilen ayıraçların, premolerlerde 1-3 gün, 

molerlerde 2-5 gün süreyle kalmaları sağlanmalıdır. Bu yöntemle radyografik olarak 

gözlenebilen aproksimal mine (D1) ve dentin çürükleri (D3) çıplak gözle 
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saptanabilmektedir.
63, 135

  DiĢ hekimi için zaman alıcı bir uygulama olmasına ve 

hastanın tekrar gelmesinin gerekmesine rağmen, geçici diĢ seperatörü ile görsel 

aproksimal çürük diagnozu hekim ve hastalar tarafından daha az travmatik olduğu 

düĢüncesiyle benimsenmektedir. Ayıraçların kullanımından sonra ölçü alınması ve 

ölçüden replikalar hazırlanması çürük boyutundaki değiĢikliklerin görsel izlenmesine 

olanak tanımaktadır. Böylelikle vakaların uzun süreli takip olanağı sağlanmıĢ 

olmaktadır.
63, 135

  

2.3.4. Radyografik Ġnceleme 

 

Wilhelm Conrad Roentgen‟in 1895 de X ıĢınlarını keĢfetmesiyle diĢ dokularında 

diĢ çürüğünün neden olduğu etkinin saptanmasında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Radyografi asıl olarak klinik olarak gözlenemeyen aproksimal yüzeydeki çürüklerin 

saptanmasında, ilave olarak da fissür çürüklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. X 

ıĢını mineral yoğunluğunun azaldığı diĢ sert dokularına daha az penetre olabilmektedir. 

Bu durum görüntü reseptörü tarafından radyolojik densitenin artması Ģeklinde 

kaydedilerek, diĢhekimi tarafından çürük lezyonun belirtisi olarak tespit edilmektedir.
14, 

44, 45, 57
 

Radyografi diğer diagnostik yöntemlerle birlikte kullanıldığında, çürük lezyonun 

geri döndürülebilecek safhada saptanmasına olanak tanımaktadır. 
87

 Radyolojik indeks 

kullanılarak çürük derinliğinin ölçülebilmesi, bu diagnostik sistemin önemli bir 

avantajıdır. Bu yöntem kalıcı kayıtlara sahiptir ve belli aralıklarla tekrarlanmasında çok 

büyük bir güçlük yoktur. Bu sayede çürük ilerlemesinin izlenmesine olanak 

tanımaktadır.
145

 Ancak radyografinin bazı sınırlamaları olduğu da bildirilmiĢtir. Örneğin 

tekrarlanabilir olabilmesi için ıĢının veriliĢinin geometrik açısı ve veriĢ süresinin, 

uygulama prosedürünün belirli standartta olması gerekmektedir. 
61, 145

 Radyografiler, 3 

boyutlu objelerin 2 boyutlu görüntüleridir. Radyografi ile aproksimal alandaki sağlıklı 

ve yüzeyin altında geliĢmiĢ lezyonların ayırıcı tanısını yapabilmek güçtür. 
61, 175

 KiĢiden 

kiĢiye veya kiĢinin farklı zamandaki incelemelerinde radyolojik bulgunun yorumu 

değiĢebilmektedir.
11, 87

 

Bite-wing filmleri ile kaninin distal yüzeyinden, üçüncü büyükazıların distal 

yüzeyine kadar alan bölgede alt ve üst büyükazı ve küçükazı diĢlerin kronları 

incelenebilmektedir. DiĢin çürük olan bölgesi X ıĢınlarının geçisine izin verdiği için, 
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çürükten etkilenmemiĢ sağlam bölgelere göre daha koyu olarak görünürler. Bite-wing 

filmleri okluzal ve interproksimal çürük teĢhisinde baĢarılı olduğu bildirilmektedir. 
61

 

Bite-wing filmler için değiĢik boyutlarda filmler kullanılmaktadır. Bite-wing 

röntgen alabilmek için, hastanın baĢı okluzal düzlem ile paralel olacak Ģekilde 

konumlandırılmalı, filmin bir yarısı alt çene diĢlerine bitiĢik olacak Ģekilde 

yerleĢtirilmeli, küçük azı ve büyük azı diĢleri için farklı konumlandırma yapılmalı, 

hastanın doğal okluzyonda ağzını kapatması sağlanmalı ve röntgen tüpü vertikal düzlem 

ile 10 derecelik açı oluĢturacak Ģekilde konumlandırılmalıdır. 1. ve 2. büyük azı 

arasındaki interproksimal bölgeden X ıĢınının direkt olarak geçmesi için horizontal 

açılama yapılmalıdır.
174

 Gerek hastanın hazırlanması gerekse röntgen tüpünün 

hazırlanmasından doğan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için „Kwik-byte® holder‟ 

adı verilen parelel teknik ile ısırma radyografi çekilmesine olanak veren aletler 

geliĢtirilmiĢtir. Bu alet ile tekrarlanabilir ısırma radyografiler elde edilebilmektedir.
61, 

174, 177
 (ġekil: 2.2-1,2,3 ve 4 ) 

 

ġekil 2.3-1: Kwik Byte Film Tutucu 

 

ġekil 2.3-2: 1) Filmin oturacağı bölüm 2) Ayar TuĢu 3) Isırma Bölgesi 
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ġekil 2.3-3: Film ile Görüntüsü 

 

ġekil 2.3-4: Ağız içi Görünümü 

Periyodik olarak yapılan çürük kontrollerinde bite-wing radyografi tercih 

edilmektedir. Kalabalık halk gruplarının (okullar, askeri birlikler) incelenmesinde  

ekonomik olması, daha az zaman gerektirmesi ve hasta ve hekimin daha az X ıĢınına 

maruz kalması en önemli avantalarıdır.
58

  

2.3.5. Direkt Dijital Radyografi (DDR) 

 

DiĢ hekimliğinde yeni geliĢtirilen teknolojiler, moleküler biyoloji ve dijital 

teknolojiden kaynağını almaktadırlar. Geleneksel radyografik yöntemlerin yetersiz 

kaldığı 1980‟lerde dijital radyografiler kullanıma girmiĢlerdir.
11, 163

 Diagnostik bir 

görüntü elde edilebilmesi için bu yöntemlerin uygulanması sırasında X ıĢınlarına, 

röntgen filmine ve banyo solüsyonlarına gereksinim duyulmaktadır.
174, 175

 Sağlığa, 
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hijyene ve görüntü kalitesine yönelik bir çok dezavantajı bünyesinde barındıran ve film 

kullanılan bu yöntem geliĢen teknoloji ile çağın gereklerine uygun olarak yerini dijital 

yöntemlere bırakmaktadır. 
11, 14, 57, 163

 

Direkt dijital intraoral radyografilerin (DDR) elde edilebilmesi için 2 farklı yol 

vardır. Bunlardan biri “Charge-coupled device” (CCD), diğeri “storage phosphorus” 

(SP) sistemdir. CCD sistemde, sensor bir kablo ile bilgisayara bağlıdır.
163, 176

 Sensor ile 

saptanan görüntü direkt olarak bilgisayar monitörüne aktarılır. Diğer sistemde ise X 

ıĢını uygulaması sonrası görüntü düz bir yüzeyde oluĢturulur. Buradaki bilgiler bir laser 

tarayıcı tarafından bilgisayara aktarılır.
21, 163, 173, 176

  

Direkt dijital radyografinin tanı değerinin saptanması için birçok çalıĢma 

yapılmıĢtır. Yapılan araĢtırmalar sonucunda direkt dijital radyografların konvansiyonel 

radyograflara göre bir takım avantaj ve dezavantajları gösterilmiĢtir.
11, 163, 173-176

 

 Direkt dijital radyografilerin avantajları: 

 Görüntü konvansiyonel radyograflara göre daha hızlı bir Ģekilde oluĢur. 

Böylelikle çalıĢma süresi önemli ölçüde azalır. 

 Radyasyon dozu konvansiyonel radyograflara göre %60-90 daha azdır. 

 Görüntü bilgisayarlar aracılığıyla oluĢtuğundan, dinamik görüntü elde edilir. 

Görüntü büyütülüp küçültülebilir, kontrast ayarları değiĢtirilebilir. 

Saklanabilmesi ve transferinin (tele radyoloji) sağlanabilmesi mümkündür. 

 Kimyasal banyo solüsyonlarının kullanılmamasıyla, çevresel atıkların 

oluĢmaması ve maliyetin düĢürülmesi sağlanmıĢtır. 

 Çapraz kontaminasyon en aza indirilmiĢtir. 

Direkt dijital radyografilerin dezavantajları: 

 Rezolüsyon konvansiyonel radyograflara göre daha düĢüktür. 

 Bazı sensörlerin oluĢturduğu görüntü, periapikal filmlere oranla dardır. 

 Yazıcılardan alınan baskı kalitesinin ekran görüntüsüne eĢdeğer değildir. 

 Mezuniyet öncesi ve sonrasında eğitim verilememektedir. 

 Fiyatın yüksek olmasıdır. 
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Henüz kavitasyon oluĢturmamıĢ çürük tanısında, bite-wing radyografiler ile 

DDR etkinliğinin karĢılaĢtırıldığı çalıĢmada, her iki yöntem arsında istatistiksel bir fark 

gözlenememiĢtir.
174

 DDR çekimi sırasında alınan radyasyon, normal intraoral 

radyografilere göre anlamlı olarak azdır ancak maliyet açısından değerlendirildiğinde 

her iki yöntem arasında fark yoktur.
176

  

Radyografi incelemelerde çeĢitli skorlama sistemleri yapılmıĢtır. Bunlardan en 

kapsamlısı  Pitts NB‟nin (1985) yapmıĢ olduğu sınıflamadır.
120

  (Tablo 2.2-5) 

Tablo 2.3-5: Pitts NB'nin yaptığı radyografi skorlaması 
120

 

Skor 0 Sağlam Radyolusent alan yada restorasyon görülmüyor 

Skor 1 
Minenin dıĢ kısmında 

radyolusent alan 

Radyolusent alanlar minenin dıĢ kısmını sarmıĢ 

olarak görülüyor 

Skor 2 
Minenin iç kısmında radyolusent 

alan var 

Radyolusent alanlar minenin dıĢ ve iç kısmını 

sarmıĢ olarak görülüyor 

Skor 3 
Dentinin dıĢ kısmında 

radyolusent alan 

Radyolusent alan mineyi tamamen geçmiĢ ama 

dentinin diĢ kısmında görülüyor 

Skor 4 
Dentinin iç kısmında radyolusent 

alan 

Radyolusent alan dentinin iç kısmına doğru 

ilerlemiĢ görülüyor 

Skor 5 Tam okunamayan süperpozisyon Süperpozisyon sonucu tam okunamaması 

Skor 6 Secondary çürük Dolgu alan etrafında artmıĢ radyolusent alanlar 

Skor 7 Dolgu alanları Radyografik olarak kesin hatlı düz dolgu hatları 

Skor 8 Görünemiyor DiĢ röntgende görülebilir bir halde değil  
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Radyografik incelemelerde çeĢitli skorlama sistemleri yapılmıĢtır. Bunlardan en 

sık kullanılan Stenlund ve ark. (2002) yapmıĢ oldukları sınıflamadır.
145

 (Tablo 2.2-6) 

 

Tablo 2.3-6: Stenlund ve ark. radyografik çürük inceleme skorları 
145

 

Skor 0 Radyolusent alan yok 

Skor 1 Minenin dıĢ kısmında radyolusent alan var 

Skor 2 Minenin iç kısmında radyolusent alan var (>minenin yarısından büyük) 

Skor 3 Dentine ulaĢmıĢ radyolusent alan var 

Skor 4 Dentinin yarısından az radyolusent alan var (Pulpa yönüne doğru) 

Skor 5 Dentinin yarısından fazla radyolusent alan var (Pulpa yönüne doğru) 

  

2.3.6. Kantitatif IĢık Etkili Floresan Yöntemi (QLF) 

 

IĢığın dağıtılması veya saçılması, mineral kaybıyla iliĢkili olarak çürük lezyonun 

ölçümünde kullanılabilmektedir.
100, 122

  

Çürüğün durdurulabilmesi, koruyucu önlemlere cevabının saptanabilmesi, pahalı 

tedavilerden kaçınılabilmesi için, klinik uygulamalarda objektif, tekrarlanabilir nicel 

ölçüm yapabilen diagnostik sistemlerin kullanımı, önem kazanmıĢtır. Bu kriterlere sahip 

bir diagnostik sistem olan “Quantitative laser light induced fluoresans” (QLF) 

(Inspektor Research Systems BV, Quellijnstraat, Amsterdam), in vivo ve in vitro 

Ģartlarda çürük lezyonlarını, diĢ plağını, bakteri aktivitesini, diĢ taĢını, renkleĢmeyi nicel 

olarak ölçebilmektedir. (ġekil 2.2-5) QLF diĢlerin oto-fluoresans özelliğine 

dayanmaktadır. QLF sisteminde ıĢık kaynağı olarak 35 W Xenon mikrodesarjı olan bir 

ark lambası ve maksimum 404 nm dalga boylu mavi ıĢık oluĢturan optik bir filtre 

sistemi kullanılabildigi gibi 488 nm lik argon lazer de kullanılabilmektedir. DiĢler 

yüksek Ģiddetteki mavi ıĢıkla aydınlatıldığında ıĢığı spektrumun yeĢil bölgesinden geri 

yansıtmaya baĢlamaktadır.
122, 147

 Bu sayede bilgisayara bağlı ağız içi kamera ile lingual, 
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bukkal ve oklüzal baĢlangıç mine çürüklerinin derinlikleri ve boyutları 

ölçülebilmektedir.
14, 57, 100

  

DiĢler mavi ıĢıkla aydınlatılırken, ayna, diĢler üzerinde eĢit aydınlanma 

oluĢmasını sağlar. Yansıyan ıĢık yeĢil filtre tarafından emilip, bilgisayara aktarılarak 

dijital görüntü oluĢturulur ve özel bir yazılım sayesinde nicel analiz yapılır.
122

 Bu 

sistemin en önemli avantajı kolay uygulanabilen, kesin ve tekrarlanabilen ölçümler 

yapabilmesidir.
14, 57, 100

 (ġekil 2.2-6) 

Demineralize olmuĢ ve demineralize olmamıĢ dokular arasındaki kontrast 

farkının az olması mineral kaybının baĢlangıç düzeyindeki teĢhisini engelleyebilir. 

BaĢlangıç düzeyindeki çürük lezyonların mineral kaybının tespiti ve miktarının 

belirlenmesi konusunda çoğu teknik klinik olarak kullanılmayabilir. QLF bu 

problemlerden bazılarına çözüm sunabilmektedir.
3, 122

 

 

 

ġekil 2.3-5: QLF cihazı 
122
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ġekil 2.3-6: QLF ile incelenen diĢlerin bilgisayarda görüntüsü  
122

 

 

2.3.7. Elektriksel Ġletkenlik 

 

Elektriksel iletkenlik yöntemi ile diagnoz yeni bir yöntem değildir. Okluzal 

çürük teĢhisinde elektriksel iletkenlik ölçümlerinin kullanımı ilk olarak 1951 de Pincus 

tarafından dile getirilmiĢtir.
56

 Yöntem sağlam mine yüzeylerinin elektrik iletkenliğinin 

çok sınırlı, çürüklü ve demineralize mine yüzeylerinin elektrik iletkenliğinin yüksek 

olması ve bu iletkenliğin deminerilazasyonun artması ile artıĢ göstermesi esasına 

dayanmaktadır. Yani, sağlıklı ve çürük diĢ dokularındaki elektriksel iletkenlik farklılığı 

esasına dayanır. Ġyi mineralize bir dokuda düĢük değerli ölçümler gözlenmektedir.
6, 11, 

56, 67, 122
 

DiĢ dokusunun elektriksel iletkenliği demineralizasyonun olduğu ancak yüzeyde 

herhangi bir madde kaybı olmadığı durumda bile değiĢkenlik göstermektedir. Bu da 

lezyonların zaman içinde takip edilerek remineralize olduğunun belirlenmesine olanak 
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tanımaktadır. Sensitivitesinin D1 ve D3 lezyonlarda yüksek, spesivitesinin D1 

lezyonlarda yüksek D3 lezyonlarda düĢük olduğu belirlenmiĢtir.
91

 

Oklüzal yüzey ve fissürlerdeki, çürük minenin elektriksel iletkenliği 

artmaktadır.
11, 91

 Oklüzal yüzeyin tümü bir iletken ile kaplanmakta ve iletkenlik, oklüzal 

yüzeyden bir elektrod ile ölçülmektedir. Elektriksel iletkenlik, tükürükle dolu 

mikroskobik düzeydeki demineralizasyon alanlarında artmaktadır.
91

  Ġlk üretilen 

cihazlar  günümüzde piyasada yer almamakla beraber yeni bir cihaz “electronic caries 

monitor” (ECM) geliĢtirilmiĢtir. (ġekil 2.2-7) Bu yeni cihaz yüksek sensitivite ve 

spesiviteye sahiptir.
11, 67, 122

 

Elektriksel iletkenlik oklüzal ve aproksimal çürüklerin teĢhisinde in vivo ve in 

vitro çalıĢmalarda oldukça iyi sonuçlar göstermiĢtir. Schneiderman 1997 de, posterior 

diĢlerde kavitasyon göstermeyen oklüzal lezyonların in vitro teĢhisinde ECM nin görsel 

muayene, FOTĠ, konvansiyonel ve dijital bite-wing radyograflarla kıyaslandığında daha 

kesin sonuçlar verdiğini göstermiĢtir.
138

  

 

ġekil 2.3-7: a)ECM Cihazı b) ECM Ucu c) ECM nin diĢe yerleĢtirilmesi d) iletken ile 

ölçüm yapılması 
122
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2.3.8. Fiber Optik Transillüminasyon Görüntüleme (FOTĠ) 

 

Çürük diĢ dokuları ıĢığı daha fazla kırmakta ve sağlıklı dokulara göre daha 

düĢük ıĢık geçirme indeksi göstermektedir. Bu prensibe dayanılarak geliĢtirilmiĢ çürük 

teĢhis cihazlarına FOTĠ adı verilmektedir. FOTĠ sistemi sağlam ve poröz mine 

lezyonlarının farklı ıĢık kırma özelliklerini kullanır. Çürük diĢe FOTĠ uygulandığında 

çürük bölgesi dentin tübüllerinin yönünde siyah bir bölge olarak görünmektedir.
6, 122, 138

 

( ġekil 2.2-8-12) 

FOTĠ çoğunlukla aproksimal dentin çürüklerinin teĢhisinde kullanılmakta ve 

yüzeyel dentindeki okluzal çürüklerin teĢhisinde radyografiden daha baĢarılı olduğu 

bildirilmektedir.
122, 138

 (ġekil 2.2-10,11) 

Çürük minenin sağlıklı mineye oranla ıĢık geçiĢinde daha düĢük indekse sahip 

olması esasına dayanan FOTĠ teknolojisi, kesici ve premolarlar bölgesinde klinik 

inceleme ve bite-wing radyografiyle birlikte tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır.
122, 138

  

FOTĠ nin görüntülerinin saklanamaması, sürekli tekrarlama gerektirmesi ve 

geliĢen teknoloji ile FOTĠ ve dijital kamera bir arada kullanılarak “Digital Imaging 

Fiber Optic Transillumination” (DIFOTĠ) yöntemi geliĢtirilmiĢtir.
57

 (ġekil 2.2-9) 

DIFOTĠ sisteminde dijital kamera ile elde edilmiĢ olan görüntüler bilgisayar 

destekli programlar kullanarak değerlendirilebilmektedir. Çürük diĢ dokuları, ıĢığı 

sağlıklı dokudan daha fazla absorbe etmekte ve yaymaktadır. Bu nedenle sağlıklı diĢ 

dokusu fonu daha parlak olmasına karĢın görüntülenen yüzeydeki çürük daha koyu bir 

bölge olarak izlenmektedir.
14, 122, 138

 (ġekil 2.2-12) 

Schneiderman ve ark. 1997 de aproksimal ve oklüzal yüzey çürüklerinin 

teĢhisinde DIFOTĠ‟nin çok baĢarılı olduğunu bildirmiĢlerdir.
138
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ġekil 2.3-8: FOTĠ Uçları
122

 

 

 

ġekil 2.3-9: DĠFOTĠ Cihazı
122

 

 

 

ġekil 2.3-10: DĠFOTĠ ile Görüntü 
122, 122
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ġekil 2.3-11: Röntgen ile Görüntü 
122

 

 

 

ġekil 2.3-12: a) DiĢin normal Görüntüsü b) FOTĠ ile diĢin aydınlatılması 
122

 

2.3.9. Lazer Fluoresans 

 

Ġnsan diĢlerinin organik komponentlerinin floresans özellikte olduğunu bildiren 

Benedict (1928) , daha sonraki çalıĢmalarında sağlam ve çürük minenin de floresans 

özelliklerinin farklı olduğunun bulgusuna ulaĢmıĢtır. 
20, 134

 Bu bulgudan yola çıkarak 

lazer floresan yöntemi ilk olarak, 1982 yılında Bjakhagen tarafından, 488 nm dalga 

boyundaki mavi yeĢil argon lazer ıĢığını kullanarak, sağlam ve çürük insan minesi 

arasında floresans farklarını denemiĢtir. AraĢtırmacılar, bu yöntemle sağlam ve çürük 
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mine arasındaki farkların kolaylıkla izlenebileceğini göstermiĢlerdir.
57

 Minenin mineral 

içeriğinin düĢük bölgeleri düĢük fluoresansa sahiptir. Dolayısıyla mineral kaybıyla 

fluoresan ıĢığın yansıması arasında iliĢki vardır.
14, 92, 100

 Çukurcuk ve fissürlerdeki yeni 

baĢlamıĢ bir deminerilizasyon, bite-wing radyografiden önce lazer floresan yöntemi ile 

gözlenebileceği bildirilmiĢtir.
49

  

Bu verilerden yola çıkılarak, oklüzal çürüklerin saptanması ve nicel olarak 

ölçülmesi amacıyla DĠAGNOdent cihazı  (KaVo Dental Corporation, Zurich, IL) 

geliĢtirilmiĢtir. (ġekil 2.2-13) Çürük etkeninin diĢ dokusunda neden olduğu 

değiĢiklikler, DĠAGNOdent cihazının dalga boyunda, fluoresans değerinin artmasına 

neden olmaktadır. 655 nm dalga boyundaki kırmızı ıĢık ana fiber tarafından 

açılandırılmıĢ uca taĢınır. Ana fiberin çevresine ıĢık kabloları ve saçılan ıĢığı emebilen 

filtre yerleĢtirilmiĢtir. Filtreden geçen ıĢığı bir fotodiod sayısal olarak ölçer ve monitöre 

ulaĢtırır. DĠAGNOdent sisteminde yüzeyin temiz olması gereklidir. DiĢ dokusu 

yüzeyindeki tartar ve renkleĢmeler hatalı değer oluĢmasına neden olabilmektedir.
14, 91

 

Bir diĢin lazer floresans sistemi ile değerlendirilmesi, Ģu Ģekilde yapılmaktadır: 

Porselen bir standart yüzey ile kalibrasyonu yapıldıktan sonra, diĢin düz bir yüzeyindeki 

sağlam bir alanın floresans değeri ölçülerek baĢlangıç değeri oluĢturulur. Bu değer 

incelenecek bölgenin floresans değerinden elektronik olarak çıkarılır. Çürüğün sınırını 

belirlemek için cihaz, incelenen bölgenin çevresinde dolaĢtırılır.
88

   

DIAGNOdent sistemin mine çürüklerine oranla dentin çürüklerinin 

saptanmasında daha yüksek diagnostik baĢarıya sahip olduğu gözlenmiĢtir.
14

 

Lussi ve ark. 1999‟da DIAGNOdent ile yaptıkları araĢtırmada, diĢlerin ıslak ve 

kuru olmasının etkilerini değerlendirmiĢtir. AraĢtırmacılar, cihazın diĢler ıslakken, mine  

çürüklerinin belirlenmesinde daha etkin olduğunu, kuru iken ise dentin çürüklerinin 

daha hassas teĢhis edilebildiklerini bildirmiĢlerdir.
91

   

Radyografik inceleme ve sondlama gibi geleneksel çürük teĢhis yöntemleri 

fissür çürüklerinin teĢhisinde düĢük sensitivite ve spesifiteye sahiptir.(ġekil 2.2-15) 

DIAGNOdent ise okluzal bölgede, yüzeyaltı çürükleri teĢhis ederek geleneksel teĢhis 

yöntemlerinin bu açığını ortadan kaldırabilir. 
74

 (ġekil 2.2-14) 
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ġekil 2.3-13: DIAGNOdent cihazı 

 

ġekil 2.3-14: Sond ile muayene 

 

ġekil 2.3-15: DIAGNOdent ile muayene 
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Tablo 2.3-7: DIAGNOdent verilerinin değerlendirildiği çalıĢmalar  

ÇalıĢma Sağlam 
Mine 

Lezyonu 
Dentin Lezyonu 

 DO D1-2 D3 D4 

Lussi ve ark. (1999) 0-15 16-25 >25 

Verdonschot, Abdo 

ve Frankenmolen (1999) 
- >19 >19 

Lussi (2000) 0-14 15-20 >20 

Lussi ve ark. (2001) 13 14-20 >20 

Lussi ve ark. (1999)* 0-4 5-10 11-18 >18 

Shi, Walender ve Angmar-Mansson 

(2000)* 
0-7 8-21 >21 

Pereira, Verdonschot ve Huysmans 

(2001)* 
- >10 >10 

Klinik el kitabı, KaVo (1998a)** 0-4 5-10 11-20 >20 

Klinik el kitabı KaVo (1998b)** 0-4 5-10 11-24 

>24 

veya 

30 

Klinik el kitabı KaVo (1999 ve 

2002)** 
0-4 5-25 26-34 >34 

Klinik el kitabı KaVo (2001)** 0-9 10-17 >17 

*labaratuvar çalıĢmaları ** üretici firma 

2.3.10. Ultrasonik Görüntüleme Sistemi (SonografĠ) 

 

Ultrasonun temel prensibi, probe tarafından oluĢturulan yüksek frekanslı 

dalgaların (1-20 mhz) test edilecek materyale veya biyolojik dokuya uygulanması, 
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geriye dönen dalgaların probe tarafından emilip elektriksel impulslara çevrilmesi ve eko 

olarak saptanmasıdır.
6, 186

 Her dokunun kendisine has bir akustik engellemesi vardır. Bu 

özelliğinden dolayı her doku ayrı bir iç eko düzeyine sahiptir. Böylece dokunun eko 

düzeyinde kaydedilen değiĢiklikler, dokuda patolojik değiĢikliklerin meydana geldiğini 

ifade eder. Probe veya tarayıcı içindeki transducer, elektriksel impulsları ultra yüksek 

frekanslı ses dalgalarına çevirir ve dokuya iletir. Probe, geri yansıyan ses dalgalarını 

elektrik impulslara çevirerek iĢlemden geçirir ve monitöre gönderir. 
6, 186

 Ultrason, 

kavitasyon oluĢturmamıĢ mine çürüklerinin tanısında, iki ayrı ortamda ses dalgalarının 

kat etme zamanı farklı olduğu için sağlam ve demineralize mine dokuları kolaylıkla 

ayırabilir. Ultrasonik dalgalar yüzeye dik Ģekilde uygulanırsa dokuda bulunan defekt 

daha kolay bir Ģekilde saptanabilir. 
6, 186

 Ultrasonik yöntemlerin erken çürük tanısında 

iyi sonuçlar verdiği yapılan çalıĢmalar ile gösterilmiĢtir.
186

  

2.4. FLOR 

 

Flor Latince “fluore” kelimesinden kök alır. KeĢfi 1529 yılında olmasına rağmen 

ilk kullanımları keĢfinden 350 sene sonrasında baĢlamıĢtır. Fˉ bir eser (iz) elementtir ve 

halojen ailesindendir. 2. periyot 7A grubundandır. Açık yeĢilimsi sarı renkte bir gazdır 

ve kimyasal olarak aktif bir ametaldir. BileĢikler halinde bulunur. Atom numarası 9 ve 

simgesi “F” dir. AraĢtırmacılar tarafından iyonik çapının küçük olması sebebiyle 

kimyasal reaksiyonlara kolayca girebildiği gösterilmiĢtir. Bu nedenle oranları “ppm” 

(parts per million) terimi ile ifade edilmektedir. Flor tüm kimyasal elementler içinde en 

fazla elektronegatif özelliğe sahip elementtir. Doğada hiçbir zaman tek baĢına bulunmaz 

ve bazı elementlerle yaptığı bileĢikler nedeniyle “Florid” ler Ģeklinde bulunur.
43, 79

 

Doğada genel olarak kriyolit (Na3AlF6), florosilikat (Na2SiF6) veya kalsiyumflorür 

(CaF2) gibi bileĢikler Ģeklinde, minerallerde ve mika, pegmatit gibi formlarda kayalarda 

bulunmaktadır.
98

 

Florid, bitkilerde, hayvanlarda, denizde ve toprakta da görülmektedir. Hemen 

hemen tüm yiyecek ve içeceklerde eser miktarlarda bulunmasına karĢın, balık ve 

kabuklu deniz hayvanlarında oldukça yüksek konsantrasyonlarda florür 

bulunmaktadır.
43
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Florürler organik veya inorganik bileĢikler oluĢturabilmektedir. Organik 

floridlere örnek olarak “amin floridleri” verebiliriz. Ġnorganik floridler ise çözünebilen 

veya çözünemeyen bileĢikler olarak 2 ayrı grupta değerlendirilebilir.
43

 

Çözünebilen bileĢikleri; NaF, HF, H2SiF6, Na2SiF6 (sodyum siliko florür),  

NaPO3F (Sodyum monoflorofosfat), çözünemeyen bileĢikleri ise CaF2, 

Na3AlF6(Cryolite), Ca(PO4)3(OH3F2Cl) (Apatit) dir. (ġekil 2.3-1)(ġekil 2.3-2) Bu 

bileĢenlerin suda eriyebilirlik derecesine göre Fˉ iyonunun serbestlenmesi ve 

absorbsiyonu söz konusudur. Suda eriyebilenler daha çabuk çözünüp flor iyonu 

serbestlerler ve absorbsiyonları suda erimiyenlere göre daha kolaydır.
43

 

 

ġekil 2.4-1: Sodyum florid 

 

ġekil 2.4-2:Sodyum monoflorofosfat 

 

Floridler ile çürükten korunma iki farklı mekanizma ile etkili olmaktadır. 

Bunlardan birincisi floridlerin sistemik yollar ile minenin geliĢim sürecini etkilemesi, 

diğer yol ise mineye yerel olarak florid ugulamasıdır. Floridli sular ve yiyecekler gibi 

materyaller, ağız ortamına girdikten sonra diĢ yapısını etkilerler. Bu materyaller 
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yutulduktan sonrada sistemik olarak kan ve plazma ile tekrar tükürük ve ağız sıvılarıyla 

sisteme geri dönerek diĢ yapısı ile etkileĢim gösterirler.
43

  

Tabletler ve damlalar gibi materyaller ilk ağıza alındıklarında çiğneme ve emme 

hareketleriyle sistemik dolaĢıma katılırken aynı zamanda ağız ortamında bulundukları 

süre içinde yerel olarak diĢ yüzeylerini etkilerler. Florid içeren diĢ macunları, vernikler 

ve jeller içinde aynı yöntemin geçerli olabileceğinden söz edilebilir.
43

 

Florid konsantrasyonu; 

YumuĢak dokularda    0.14-0.19 ppm 

Kemiklerde     1500-300 ppm 

DiĢlerde     1100 ppm olarak saptanmıĢtır. 

Normal Ģartlarda tükürükte 0.01- 0.05 ppm civarında florid bulunmaktadır.
43

 

2.4.1. Floridler Ve DiĢ Dokuları 

 

Floridlerin diĢ dokuları ile etkileĢimleri sürme öncesi ve sonrası olmak üzere iki 

aĢamada incelenebilir. 

2.4.1.1. Floridlerin Sürme Öncesi Dönemde Mine Yapısı Üzerine Etkisi: 

 

Floridlerin bu dönemdeki etkisi amelogenezis ve amelogenezisin bitiminden 

sürmeye kadar diĢin alveol kemiği içinde bulunduğu ve minenin olgunlaĢtığı iki dönem 

içinde, birbirinden farklı iki mekanizma ile meydana gelmektedir.
43

 

a) Floridlerin amelogenezis üzerine etkisi: Floridler; eser element olarak çeĢitli 

enzimatik olaylara katılıp, mine organik matriksini oluĢturan kerato-protein lifciklerin 

sentezinde rol oynar. Florid yokluğunda protein sentezi olmaz, yada aĢırı ölçülerde 

bulunduğunda mine hipoplazisi diğer ismi ile dental floroz meydana gelir. Floridler bu 

organik matriksin mineralizasyonu sırasında oktakalsiyum fosfatların, hidroksiapatite 

dönüĢmesinde katalizör rol oynar. 
31, 43

 

Floridlerin amelogenezis üzerine olan etkisi, minenin sağlıklı geliĢmesi ve iyi 

mineralize olmasını sağlamaktadır. Çürük profilaksisi açısından kalitali bir mine 

oluĢumuna olan katkısı önem taĢımaktadır. 
31, 43

 



 44 

 b) Floridin sürmeden öncesi mine dokusunun olgunlaĢmasına etkisi: Floridlerin 

profilaksideki büyük önemi, sürmeden önce mineralize olmuĢ minenin olgunlaĢması 

dönemindeki hidroksiapatit kristalleri üzerine olan etkisi ile baĢlar. Çevresel doku sıvısı 

içerisindeki florid, çene kemiği diĢ folikülü ile temas ettiğinde, olgunlaĢmakta olan 

apatit kristali yapısına katılmaktadır.
31, 43

 

Flor iyonu, hidroksiapatit hidroksil grupları ile yer değiĢtirip, onların yerine 

geçtiğinde, apatit kristali asitlere karĢı yeterince direnç kazanmıĢ olur. Böyle bir diĢin 

sürmeden sonrada kristal yapısı aynen korunabilirse, çürük oluĢma olasılığı azalır. 

Ancak, sürmeden sonra diĢ ile çevresel ortam arasındaki devamlı iyon alıĢveriĢi nedeni 

ile apatit kristali bir süre sonra flor iyonlarının bir kısmını kaybedebilir ve diĢin çürüğe 

direnci azalır.
31, 43

 

2.4.1.2. Floridlerin Sürme Sonrası Dönemde Mine Yapısı Üzerine Etkileri: 

 

Sürme sonrası dönemde, diĢ sert dokularına florid ya düĢük konsantrasyonda , 

yani bir litre içme suyunda 1 mg. olarak, yada bu konsantrasyona eĢdeğerde süt, tuz gibi 

besinlerle veya tabletlerle önce doğrudan etkileĢme, sonrada tükürük ile atılım sırasında 

ikincil olarak verilebilmektedir. Ayrıca; yine içme suyundaki 1 mg.‟a eĢdeğer 

konsantrasyonda diĢ macunlarıyla da florid doğrudan verilebilir. Florid ortama düĢük 

konsantrasyonda verildiğinde kristal yapısına; sürme öncesi mine oluĢması 

dönemindekine benzer bir mekanizma ile girmekte ve yerleĢmektedir.
31, 43

 

Sürme sonrası dönemde, floridler diĢlere yüksek konsantrasyonda (%2-4 

oranında ) yerel uygulama ile de verilebilmektedir. Ancak bu tür florid uygulamasında 

floridlerin apatit yapısına giriĢi diğer mekanizmadan biraz daha farklı olmaktadır. 

Yüksek konsantrasyondaki florid bileĢiği doğrudan etkileĢimde bulunduğu yüzeydeki 

hidroksiapatit kristalini iyonize etmekte ve açığa çıkan Ca
++

 ile reaksiyona girerek 

yüzeysel bir CaF2 tabakası oluĢturmaktadır. Yeni oluĢan CaF2 çökeltisi yüzeyde yavaĢca 

çözünerek F açığa çıkmakta ve bu iyon apatitin OH ile yer değiĢtirerek flor-

hidroksiapatit oluĢumu gerçekleĢmektedir.
43
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Ca10(PO4)6(OH)2 + 2Fˉ ↔  Ca10 (PO4)6F2 + 2OHˉ 

   (Hidroksiapatit )      (Floroapatit) 

Ca10(PO4)6(OH)2 + 2Fˉ ↔  Ca10 ( PO4)6(OH)xFy + 2OHˉ 

         (Florohidroksiapatit) x+y=2 

Hidroksiapatit ve Floroapatit kristal yapısının benzerliginden dolayı, bu kristal 

yapıların florohidroksiapatit formunda oluĢumu da mümkündür.
31, 156

  

Florohidroksiapatit‟nın genel formülü [Ca5(PO4)3(OH)1-xFx]‟dir. Formülde X 

floridasyon derecesini belirtmekte ve 0 ile 1 arasında  değiĢen değerler almaktadır. 

Florohidroksiapatit‟nın çözünürlüğü hem hidroksiapatit hem de floroapatit‟den daha 

azdır. Hidroksil ve florür iyonları arasındaki hidrojen bağı nedeniyle, yapının daha 

kararlı duruma geldiği bildirilmektedir.
31, 156

 Yerel uygulamalarda kullanılan florid 

bileĢiklerinin mine yapısı ile oluĢturdukları etkileĢimler floridin çürük önleyici etkisinin 

temelini oluĢturmaktadır. Bu nedenle minenin yapısının anlaĢılması daha da önem 

kazanmaktadır.
31, 43, 156

 

 Minenin ağırlık olarak %96‟sı hemen hemen saf hidroksiapatit yapısındaki 

kristallerden oluĢsa da CO3, (Sodyum) Na, (Magnezyum) Mg, (Potasyum) K, (Çinko) 

Zn, (Silisyum) Si ve F gibi elementler de yapıda bulunarak kristalin direncini 

değiĢtirmektedir.
36, 189

 (Tablo 2.3-1) Geriye kalan %4‟lük bölüm ise su, protein ve 

lipitten oluĢursa da minenin anatomik yapısı gibi kimyasal yapısı da diĢin farklı 

yüzeylerinde ve derinliklerinde değiĢiklikler göstermektedir.  

Tablo 2.4-1: Mine bileĢenleri ve ağılık yüzdeleri 
189

 

BileĢen Ağırlık yüzdesi % 

Hidroksiapatit Ca10(PO4)6(OH)2 92-94 

Su H2O ˜2-3 

Karbonat Co3
2-

 ˜2.5 

Eser elementler ˜1 

Florid  0.01-0.05 

Organik protein ve lipitler <1 



 46 

Floridler; sağlıklı diĢ minesinin apatit kristallerini çürüğe karĢı dirençli hale 

getirdiği gibi; çürük baĢlangıcı döneminde de remineralizasyon sağlamaktadır.
43

 Mine 

çürüğündeki esas mekanizma mine kristallerinin çözünerek erimesidir.
79

  Bakterilerin 

ürettiği organik asitler ortamın pH‟ının düĢmesine ve ağız sıvılarına mineral geçiĢine 

neden olur.
133

 Minenin yapısındaki poröziteler bu organik asitler için geçiĢ bölgeleridir. 

Kristallerden minerallerin çözünebilmesi ancak ortamdaki asidin, kristalleri çevreleyen 

su, protein ve lipitten oluĢan organik matriksi geçerek apatit yapıya ulaĢması ile 

gerçekleĢebilir.
98

 

Minedeki minerallerin çözünmesi ve tekrar çökelmesinde etkin olan bazı temel 

mekanizmaları özetlemek gerekirse: 

 DiĢ yapısında bulunan bakteriler nedeniyle kimyasal olarak aktif olan diĢ 

plağında öncelikle organik asitler oluĢur ve pH kritik değer olan 5,5‟in altına 

düĢer. 

 Minenin en dıĢ yüzeyinde mine pellikül tarafından korunduğundan asitlerin 

öncelikle bu protein tabakasını aĢarak mineye ulaĢması gerekir. 

 Asit atağının yeterince deriĢik ve uzun olduğu koĢullarda asitler kristaller 

arası bölgelerden yayılarak kristallere ulaĢır. Dolaylı olarak asidin yayılma 

oranı; plaktaki bakteriler, alınan karbonhidrat miktarı ve minenin matriks 

yapısına bağlı olacaktır.  

 Yayılan asit moleküllerinin bir kısmı hidrojen iyonları ve zayıf bir aside 

ayrılırlar. Mine kristallerinin çözünme oranı, kristal ağdaki defektler ve 

yüzeyin içermiĢ olduğu magnezyum, karbonat, sodyum ve flor elementlerine 

bağlıdır. Örneğin kristal yapıda %2-5 oranında katılan karbonat minenin 

kimyasal direncini önemli azaltırken kristal yapıdaki florid minenin direncini 

arttırır.  

 Bunlara ilave olarak çürük lezyonunun ilerleme hızı dıĢ ortamdaki kalsiyum 

iki dihidrojen fosfat veya kalsiyum bifosfat formundaki kalsiyum, fosfat ve 

florid varlığı ile iliĢkilidir. DıĢ ortamda bu iyonların yeterli düzeyde 

deminerilizasyonu yavaĢlatarak reminerilizasyonu baĢlatır. 

 pH‟ın tekrar nötr hale gelmesiyle kalsiyum, fosfat ve florid gibi maddeler 

çökelmiĢ olan mineralle birleĢerek yeniden çökelirler.
43
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Plak asitlerinin etkisi ile ilerleyen deminerilizasyon mine yüzeyinde küçük 

poröziteler oluĢturur. Bu bölgeler baĢlangıç çürük lezyonu veya opak mine lezyonu 

olarak tanımlanır.
79

 Mine yüzeyinin Ģeffaflığı kaybolur ve perikimatiler etkilendiği için 

yüzey poröz bir hal alır. Deminerilizasyonun devam ettiği koĢullarda yüzeydeki sağlam 

mine tabakası daha alttaki prizmaların yıkılması sonucu kendisini koruyamaz ve çöker. 

Bununla birlikte opak lezyonların hepsi kavitasyonla sonlanmaz. Çözünen minerallerin 

ortama tekrar çökelmesi ile lezyonlarda yeniden kristal oluĢumu meydana gelir. Bu 

reminerilizasyon sonucu opak lezyon, kahverengi yada sarı renk alır.
43

  

Reminerilizasyon plağın kaldırılması, asiditenin düĢürülmesiyle oluĢabileceği 

gibi, eser elementlerin diĢ sert dokularıyla etkileĢimi sonucunda da oluĢabilir. Florid bu 

elementler içinde en elektronegatif olanıdır ve aĢırı reaktiftir. Yüksek reaktivitesi 

nedeniyle pek çok metalle florid tuzları oluĢturduğundan, doğada bileĢikler halinde 

bulunur.
79

  

Vücudumuz için esansiyel bir element olan florid vücuda alındıktan sonra feçeĢ 

ve idrarla hemen atılır.
79

 Çok az bir kısmı iyonik halde metabolize olur ve vücutta kanla 

taĢınarak minerilize dokularda apatit tuzu olarak depolanır. Bu tuzlar florapatit veya 

genellikle hidroksiflorapatit formundadır.
34-36, 98, 133, 150

 

Profesyonel olarak hekim tarafından uygulanan topikal florür tedavileri ile ilgili 

klinik çalıĢmalar ilk olarak 1940‟lı yıllarda Biby ve Knutsun‟nun araĢtırmaları ile  

baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmalar, çocuklarda diĢ çürümelerini önemli ölçüde azalttığı 

gösterilen sodyum florür uygulamaları ile baĢlamıĢtır. Topikal florür ile yapılan gerek in 

vitro, gerekse in vivo çalıĢmalar, sodyum florür ve APF (Asidilüe Fosfat Florür) 

solüsyon ve jellerinin çürük insidensini önemli ölçüde düĢürebildikleri gösterilmiĢtir.
43, 

46 
Asit atakları sırasında kristaller arası sıvıda floridin olduğu zamanlarda flor iyonu, asit 

ile birlikte kristaller arasına sızarak asit ataklarını yavaĢlatır yada deminerilizasyonu 

önler. Bu asit ataklarından sonra pH yükseldiğinde kristaller arası sıvıda mevcut olan 

flor iyonları çözünen kalsiyum ve fosfor ile birleĢerek yeni minerallerin çökelmesini ve 

kısmen çözülmüĢ minede yeni kristal geliĢimi sağlayarak reminerilizasyonu 

hızlandırır.
34-36, 150

 

Günümüzde yerel floridlerin çürük önleyici etkisi CaF2 oluĢturma kapasitesi ile 

açıklanmaktadır. Yüksek oranda fosfat içeren CaF2 kristalleri hızlı erir ve ortama daha 

hızlı florid salınımı yaparak CaF2‟ün florapatite dönüĢümünü hızlandırırken, saf 
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yapıdaki CaF2 kristalleri daha az eridiğinden mine yüzeyinde çok daha uzun kalarak ve 

olan florapatitin çözülmesini önleyecektir. Böylece CaF2 bir taraftan asit ataklara karĢı 

mineyi korurken diğer taraftan asit ataklar boyunca çözünerek hidroksiapatitin florapatit 

olarak tekrar kristalizasyunu için önemli bir flor kaynağı oluĢturur.
34-36, 150

 Minenin en 

dıĢ kısmında florid konsantrasyonu fazladır. Pulpa yönüne gittikçe diĢteki flor 

konsantrasyonu azalır. DiĢlerin süren kısmında flor miktarı sürmeyen kısımlarına oranla 

daha fazla flor içerirler. 
26

 

Yerel florid uygulamaları uygulanan ajanın konsantrasyonuna, içerdiği florid 

bileĢiklerine ve kullanım Ģekillerine göre sınıflandırılır. Yerel florid tedavilerindeki 

yüksek konsantrasyondaki florid solüsyon, vernik, jel, profilaksi patı veya yavaĢ salınım 

sistemleri gibi ajanlarla diĢ hekimleri tarafından uygulanır.
139

 DüĢük konsantrasyondaki 

yerel florid uygulamaları ise diĢ macunu, diĢ ipleri ve gargaralarla yapılan bireysel 

tedavilerle yapılır.
43, 118, 144, 160

 (Tablo 2.3-2) 

Tablo 2.4-2: Flor uygulama yöntemleri 

 Flor  konsantrasyonu Kullanılma sıklığı 

Ġçme suyu florlanması En fazla 1 ppm Sürekli 

Floridli diĢ macunu 500-1,500 ppm Günde 2 defa 

Florid tabletleri 0.25-1 mg/tablet Günde 1 defa 

Floridli damlalar 1000-2000 ppm Günde 1 defa 

Çalkalama solüsyonları 250-1,000 ppm Günde 1 defa 

Tuzların florlanması 250-350 ppm Sürekli 

Süt florlanması 7.5 ppm Okul çağı 

Konsantre solüsyonlar 10,000 ppm 6 ayda 1 defa 

Konsantre jeller 4,000-12,300 ppm 6 ayda 1 defa 

Vernikler 1,000-22,600 ppm 6 ayda 1 defa 
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Casals E ve ark. (2007) 6 farklı  diĢ macununun diĢler üzerinde florid alınımını 

ölçtükleri çalıĢmada toplamda 2500 ppm flor içeren (1500 ppm NaF ve 1000 ppm 

NaMFP) diĢ macununun diĢlerde en fazla birikim yaptığını bildirmiĢlerdir.
30

 

Wolfgang ve ark. (2006) 4 farklı diĢ macunun diĢe bağlanmalarını araĢtırdıkları 

çalıĢmada 1400 ppm amin florur içeren diĢ macunun, 1450 ppm NaF ve 1450 ppm 

NaMFP içeren diĢ macunlarına oranla diĢe daha fazla bağlandığını bildirmiĢlerdir.
184

  

2.4.2. Yüzeysel Flor Uygulamaları 

 

DiĢ hekimliğinde çürük önleyici ajan olarak uzun yıllardır flor preparatları 

kullanılmaktadır. DiĢ hekimleri tarafından profesyonel olarak uygulanan flor 

preperatları: 
95

 

 Solüsyonlar 

 Jeller 

 Vernikler 

 Flor içeren profilaksi patları ve kısmen yerel etkili olarak da tabletler 

Bunların dıĢında dental restorasyon materyallerine de flor katılarak;  Yüksek 

çürük risk grubu hastalarda, baĢ-boyun kanserleri nedeniyle radyoterapi ve kemoterapi 

gören ve bu nedenle tükürük akıĢ hızının yavaĢladığı xerostami hastalarında, 

çocuklarda, engellilerde, ortodontik tedavi görenlerde diĢ dokularının flor içeriği 

yönünden zenginleĢtirilerek çürük insidansı azaltılmaya çalıĢılmıĢtır.
43

 

2.4.2.1.  Solüsyonlar: 

 

Ġçerdikleri flor türü bakımından solüsyonlar 4 gruba ayrılmaktadır: 

 Nötral sodyum florür solüsyonu 

 Kalay florür solüsyonu (SnF2) 

 APF solüsyonu 

 Amin florür solüsyonu 
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1. Nötral sodyum florür solüsyonu: 

Nötral sodyum florür solüsyonu 1940 yılında Bibby ve Knutson tarafından ilk 

uygulanan topikal ajandır. Amerikan Sağlık Örgütü tarafından konsantrasyon ve 

uygulama tekniği olarak ilk kabul edilen preperat olmuĢtur. NaF saf haldeyse ve 

kontamine olmamıĢsa pH‟ı nötrdür (pH=7). Piyasada %2 lik kullanıma hazır halde 

bulunur. % 2‟lik nötral NaF (9 040 ppm F) içermektedir.
95, 172

 

Uygulama Metodu: Öncelikle diĢler pomzalanır ve polisaj lastiği ile temizlenir. 

Pamuk rulolarla izole edilir ve havayla kurutulur. Pamuk uçlu aplikatörlerle %2‟lik NaF 

solüsyonu diĢlerin tüm yüzeyini ıslatacak Ģekilde diĢe uygulanır. Ortalama 3-4 dakika 

kadar kuruması ve etki etmesi için beklenilir.
172

 

2. Kalay Florür Solüsyonu: 

%8 ve %10‟luk konsantrasyonlarda olmak üzere iki çeĢit kalay florür 

bulunmaktadır. Ġki konsantrasyon arasında anlamlı bir fark yoktur. Genel olarak 

yetiĢkinlerde %10‟luk konsantrasyonun kullanılması tavsiye edilir.
95

 

Uygulama Metodu: DiĢlerde polisaj yapıldıktan  sonra diĢ ipiyle ara yüzler 

temizlenir. Pamuk tamponlarla izolasyon yapıldıktan sonra pamuk uçlu aplikatörlerle 

kalay florür solüsyonu 4 dakika boyunca devamlı olarak uygulanır.  

%2‟lik sodyum florür ve %8‟lik kalay florür uygulamalarının 

karĢılaĢtırılmasıyla kalay florürün daha etkin olduğu belirtilmiĢtir. Kalay florür 

solüsyonunun 6 ve 12 aylık periyotlarda uygulaması önerilmektedir. Hasta eğer çürük 

yatkınlığına sahipse daha sık uygulama yapılabilir. Kalay florür solüsyonunun 

dezavantajları arasında kötü tadı, uygulama esnasında hastada mide bulantısına yol 

açabilmesi, her hastaya yeniden hazırlanmasının gerekmesi ve diĢlerde renkleĢmeye yol 

açması söylenebilir.
43

 

3. APF Solüsyonu: 

Klinik olarak uygulama kolaylığından dolayı sıklıkla kullanılmakta olan bu 

solüsyon 12.300 ppm flor içermektedir.
172

 BaĢarısı, minede florapatit formunde flor 

depolama özelliğiyle iliĢkilidir. 1960‟larda geliĢtirilen APF solüsyonu az oranda 

demineralize olmuĢ olan minenin hiç etkilenmemiĢ olan mineye oranla daha fazla flor 

alabildiği görüĢüne dayanmaktadır. %1.23 oranında NaF formunda flor ve pH‟ı 3-4 

tamponlanmıĢ 0,1M fosforik asitten oluĢan APF solüsyonu uygulandıktan sonraki en 
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yüksek seviyede flor alımı ilk 1. dakikada gerçekleĢirken 4 dakikaya kadar bu seviye en 

üst düzeyde seyreder. 
43

 

6-12 ayda bir uygulanması uygun olan APF solüsyonunun kalayflorür 

solüsyonuna göre en önemli avantajı her hasta için ayrı hazırlanmasına gerek olmaması 

ve renkleĢmeye yol açmamasıdır.  

APF solüsyonu kullanımıyla ilgili olarak yapılan araĢtırmalarda APF‟nin %28 

oranında çürük azaltıcı etkisi olduğu tespit edilmiĢtir.  

4. Amin Florür Solüsyonu: 

%5‟lik ve %0,5‟lik olarak 2 tip aminflorür bulunmaktadır. Yapılan araĢtırmalar 

sonucunda mine çözünürlüğünün azaltılmasında diğer flor solüsyonlarından daha etkili 

olduğu ve kalayflorür ve sodyumflorürden daha çok flor depoladığı anlaĢılmıĢtır.
43

  

2.4.2.2. Florid Jelleri:  

 

Jeller alkil selüloza viskoziteyi arttıran florid eklenmesiyle elde edilir. Bunlar 

solüsyonlarla aynı formüllere sahiptirler ancak içlerine jelleĢtirici ajan ilave edilmiĢtir. 

Jeller, hazır kaĢıklar içinde uygulanabilir. Profesyonel kullanıma uygun olarak en uygun 

formda olan APF‟dir. APF jelinin yılda bir veya iki kere uygulanmasıyla yapılan 

çalıĢmaların sonucunda çürük azaltıcı etkisi olduğu belirtilmiĢtir.
43, 95

 

1. Nötral Sodyum florür: 

%2 ve %4 konsantrasyonlarda flor jelleri kullanılmaktadır. Ancak solüsyonlar 

jellere oranla daha ekonomik ve kullanımı daha kolay olduğundan tercih edilmektedir.
43

 

2. Kalay Florür Jeli: 

Uygulanırken içindeki florun salınımının gerçekleĢebilmesi için jel su ile dilüe 

edilmelidir. Piyasada %4‟lük SnF2 içeren jeller bulunmaktadır. Standart ağız bakım 

prosedürlerine ilaveten kullanıldıklarında S.Mutans sayısı ve demineralize alanlarda 

azalma olduğu bildirilmiĢtir.
43
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3. APF Jeli: 

APF solüsyonuna suda çözülebilen polimer ilave edilmiĢtir ve bu karboksimetil 

yapı, koyu kıvamlı bir jel elde edilmesini sağlamıĢtır. APF jeli uygulaması sonrasında 

ağızın su ile çalkalanması etkinliğinin %50 oranında azalmasına neden olmaktadır.
43

 

APF jelinin yılda 1 yerine 2 defa uygulanması yeni çürük lezyonu oluĢumuna 

%26.3‟lük bir direnç sağlamaktadır. 
172

 

4. Aminflorür Jeli: 

Uzun zincirli aminlerin hidroflorür formu mine çözünürlüğünün azaltılmasında 

etkilidir. Antibakteriyel etkisi olan %1.25‟lik jelin haftada 2 kez uygulanmasıyla dmfs 

oranında %30‟luk bir azalma olduğu görülmüĢtür. 
43

 

Takagi S ve arkadaĢları yapmıĢ oldukları çalıĢmada 3 mmol/l NaF içeren ağız 

gargarası ile  13.2 mmol/l NaF içeren ağız gargarasının eĢit koruma sağladığını 

bildirmiĢledir.
150

  

 

2.5. DENTĠN BONDĠNG SĠSTEMLERĠ 

 

Günümüzde rezin esaslı dolguların dentine bağlanmaları, dentin bağlayıcı 

sistemlerle gerçekleĢtirilmektedir. Dentin bağlayıcı sistemler, birçok farklı kritere göre 

sınıflandırılmaktadır. Primer içeriği, smear tabakasına etkileri ve dağlayıcı özelliklerine 

göre yapılan sınıflandırmalar yaygın olarak kullanılmaktadır.
41, 53, 114, 186

 Ancak en 

güncel sınıflama, Van Meerbeek (1992) tarafından, klinik uygulamadaki basamaklara 

ve adeziv sistemlerin dentin dokusuyla etkileĢim biçimlerine göre yapılmıĢtır.
166

 (ġekil 

2.4-1) Bu sınıflamada kavite preparasyonu sırasında oluĢan smear tabakası gözönüne 

alınarak rezin esaslı adezivlerde üç farklı adezyon mekanizması kullanılmaktadır. 

Birinci grup smear tabakasını modifiye ederek ve bağlanma sürecine smear tabakasını 

da dahil etmeyi amaçlamaktadır. Sadece adeziv ya da primer ve adeziv içermeleri ile, 

smear tabakasını modifiye eden tek ya da iki aĢamalı adeziv sistemler olarak 

tanımlanırlar. Ġkinci grupta ise smear tabakası tamamen uzaklaĢtırılmaktadır ve yine iki 

veya üç aĢamalı smear tabakasını uzaklaĢtıran adeziv sistemler olarak iki alt gruba 

ayrılır. Ġki aĢamalıda, primer ve adeziv tek ĢiĢede birleĢmiĢtir. Üçüncü grupta ise smear 
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tabakası uzaklaĢtırılmak yerine çözülür ve tek ya da iki aĢamalı olarak iki alt gruba 

ayrılmaktadır.
166

 

 

 

ġekil 2.5-1: Van Meerbeek'in yaptığı sınıflama
166

 

2.5.1. Dentin Bağlayıcıların Kronolojik Sınıflaması 

 

Dentin bonding sistemler ya da dentin adezivleri olarak adlandırılan bu 

materyaller için daha önceleri en sık kullanılan sınıflama kronolojik olarak jenerasyon 

adı altında dentine bağlanma dayanımları ve iç yapılarındaki değiĢiklikler esas alınarak 

yapılan sınıflamadır.
41, 53, 114

 

2.5.1.1. Birinci Jenerasyon Dentin Bondingler 

 

Brudevold ve ark. (1956), gliserofosforik asit dimetakrilat içeren reçinenin 

hidroklorik asit (HCl) ile asitlenmiĢ dentine bağlanabildiğini bildirmiĢlerdir.
27

 

AraĢtırıcılar, bağlantının, esas olarak fosfat grubu ile dentin yüzeyindeki kalsiyum 

iyonları arasındaki reaksiyon ile sağlandığını bildirmiĢtir. Gliserofosforik asit 
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dimetakrilat içeren bir kavite primerinin kullanıldığı dentin bonding sistemi 

tanımlamıĢtır.
27

 

Bowen 1965‟de yüzeyde aktif olan N-fenilglisin glisidil metakrilatı (NPG-

GMA) sentez etmiĢtir.
24

 AraĢtırmacı, NPG-GMA‟yı yüzeyin ıslanma özelliklerini 

arttırmak için kullanmıĢtır. Böylece reçinenin dentin yüzeyine adezyon kuvveti 

artmıĢtır. 19 gün boyunca bağlantının su ile temasta olmasından sonra da önemli ölçüde 

adezyonun devam ettiği bildirilmiĢtir.
24

 Metakrilat gruplar akrilik esaslı restoratif 

reçinelere bağlanma gösterirler. Gliserofosforik asit dimetakrilatın hidroliz problemi, 

siyanoakrilatların kütle polimerizasyonundaki zorluğu bu bonding ajanların klinikte 

baĢarıyla kullanımını engellemiĢtir.
50

  Bu maddeler ile dentin ve reçine kompozit 

arasında zayıf bağlantı yapmıĢ ve bunlar dentin bonding maddelerinin birinci 

jenerasyonu olarak isimlendirilmiĢtir. 

2.5.1.2. Ġkinci Jenerasyon Dentin Bondingler 

 

Bisfenol glisidil metakrilat (Bis-GMA) molekülünün, metakrilatın yerine 

kullanımı ile, bu madde 1980‟li yılların baĢında tanıtılan dentin bonding sistemlerin 

ikinci jenerasyonunun temelini oluĢturmuĢtur.
29

 

Bu maddeler esas olarak Bis-GMA ya da 2-hidroksietil metakrilat (HEMA) gibi 

halofosfor esterlerdir. Ancak birinci jenerasyon maddelerle karĢılaĢtırıldığında dentine 

daha iyi bağlanma olmasına rağmen, uzun süreli bir bağlantı sağlanamamıĢtır. 

Bağlantının niteliği kesin olarak belli değildir, ancak Buonocore (1955) tarafından 

önerilen fosfat-kalsiyum bağlantı tipi olma olasılığı yüksektir.
28

  Ağız ortamında 

hidroliz olmaları ve dentin-sement sınırında mikrosızıntıyı önleyememeleri bu sistemin 

baĢarısızlığına yol açmıĢtır.
149

 

2.5.1.3. Üçüncü Jenerasyon Dentin Bondingler 

 

Bu grubun kimyası ikinci nesilden çok farklıdır. Karakteristik özelliği çok 

basamaklı uygulamalar içermesidir. Bonding sistemin uygulanmasından önce dentine 

asitleme iĢlemi uygulanır.
116

 Kullanılan asitler smear tabakasını ya modifiye eder yada 

ortadan kaldırır. Daha sonra hidrofilik primer ve bonding sistem uygulanır.
51
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Bu sistem dentin ve sement sınırındaki mikrosızıntıyı azaltmada kendinden 

öncekilerden genellikle daha etkilidir. Ancak mikrosızıntıyı tamamen 

önleyememiĢlerdir.
149

 

Bu uygulamalar daha önceki dentin bonding sistemlerinin uygulama süresini 

uzatarak kullanımlarını daha karmaĢık hale getiriyor ise de, ağız ortamında bu 

materyallerin dentine bağlanma sürekliliği genel olarak daha fazladır. 
42

 

Böylece daha önceki materyallerde görülen dayanıksız kimyasal bağlantı yerine 

üçüncü jenerasyon dentin bonding sistemlerinin bir çoğunun mekanik adezyon ile 

dentin dokusuna bağlandıkları ortaya çıkmaktadır. Hibrid tabaka konseptini kullanan bu 

sistemlerin, kimyasal bağlanma sağlamayı amaçlayanlardan daha iyi sonuçlar vermekte 

olduğu kabul edilmiĢtir. 
104

 

2.5.1.4. Dördüncü Jenerasyon Dentin Bondingler 

 

Adeziv diĢhekimliğindeki önemli geliĢmeler, 1990‟ların ortalarına doğru, çok 

basamaklı (multistep) dentin bağlayıcı sistemlerin ortaya çıkmasıyla yaĢanmıĢtır. IV. 

jenerasyon dentin bağlayıcı sistemler günümüzde halen kullanılmaktadır. Bu jenerasyon 

sistemlerde bağlanma için dentin dokusunun preparasyonu, asit ajan ya da primer ile 

muamele edilerek yapılmaktadır. Bu total-etch sistemlerde, %40‟ın altındaki 

konsantrasyonda fosforik asit içeren asit ajanlar dentin ve mineye uygulanırlar ve 3 

basamaklı total-etch adezivler olarak adlandırılırlar.
168

   

Dentin bonding sistemlerdeki çok önemli geliĢmeler total-asitleme kavramının 

ve çok basamaklı bonding sistemlerinin geliĢtirilmesiyle baĢlamıĢ ve bunun sonucu 

olarak dördüncü nesil bonding sistemler geliĢtirilmiĢtir. 
168

 

Bu sistemin dentine bağlanma stratejisi 3 esasa dayanmaktadır: 

 Demineralize dentin yüzeyine reçinelerin girmesiyle hibrit tabakasının 

oluĢumunun sağlanması 

 AsitlenmiĢ dentin yüzeyindeki tübüller içinde reçine uzantılarının 

oluĢumunun sağlanması 

 Dentinin inorganik ve organik içeriğinin kimyasal birleĢmesidir. 
167
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Dördüncü nesil bonding sistemler üç (total etch sistemler) yada iki basamakta 

(Self-etching sistemler) uygulamalardır. Üç basamaklı uygulamalar: 

 Dentin conditioner 

 Dentin primer 

 Adeziv rezin 

Ġki basamaklı uygulamalar ise: 

 Self-etching primer 

 Adeziv rezin, Ģeklindedir. 

Bu sistemde dentine bağlanma çeĢitli asitlerle smear tabakası ya modifiye 

edilerek ya çözülerek yada tamamen uzaklaĢtırılarak sağlanır.
168

 

2.5.1.5. BeĢinci Jenerasyon Dentin Bondingler 

 

BeĢinci nesil dentin bonding sistemler, dördüncü neslin üç basamaklı 

sistemindeki (total-etch sistem) zor ve karıĢık olan uygulama prosedürünü en aza 

indirmek, kolaylaĢtırmak ve hızlandırmak amacıyla piyasaya sürülmüĢlerdir.
167

 

Burada amaç, primer ve adezivin bir arada formüle edilip basitleĢtirilerek daha 

az sürede ve kolaylıkla uygulanmasıdır.
167

 Tek aĢamalı dentin bonding sistemler olarak 

adlandırılan bu sistemler klinikte birbirinden bağımsız iki basamak Ģeklinde 

uygulanırlar. Ġlk basamak mine ve dentinin aynı anda asitlenerek adezyona hazırlanması 

(total-etch tekniği), ikinci basamak ise adezivin uygulanarak dentinin ıslanabilirliğinin 

arttırılması ve hibrid tabakanın oluĢturulmasıdır.
48

 

Bu sistemde uygulanan basamak sayısını azalttığı doğru olmasına rağmen, 

bunun daha kolay ve hızlı bir uygulama sağladığı ifadesinin geçerli olmadığı 

bildirilmektedir.
167

 Çünkü bu sistemde de mine ve dentinin asitlenmesi ve kat-kat 

primer-adeziv rezin uygulama basamaklarını içerir. Ġlave olarak bu materyaller dentinin 

nem içeriğine çok hassastır ve bir çok durumda dentine rezinin iyi penetrasyonunu 

sağlayabilmek için, primer-adeziv rezin kombinasyonunun kat kat uygulanmasını 

gerektirir.
48, 167
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2.5.1.6. Altıncı Jenerasyon Dentin Bondingler 

 

Mine ve dentine yeterli derecede bağlanabilen iki aĢamalı dentin bonding 

sistemler olarak belirlenmiĢtir.
82

 Adeziv sistemlerin daha basite indirgenmesi ve 

basamak sayısını azaltmak amacı ile altıncı jenerasyon self-etch adeziv sistemleri 

geliĢtirilmiĢtir. Bu dentin bonding sistemler ayrı bir asitleme fazı içerir ve iki farklı 

çözeltiden oluĢurlar. Altıncı jenerasyon dentin bonding sistemler, self-etch primer ile 

adeziv reçineden oluĢanlar ve asidik primer ile adeziv reçinenin karıĢtırılması Ģeklinde 

kullanılanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Böylece bu jenerasyon adezivler; iki aĢamalı 

self-etch adezivler ve tek aĢamalı  iki komponentli self-etch sistemler olarak 

adlandırılırlar.
82

 

Ġkinci jenerasyon adezivlere benzer Ģekilde altıncı jenerasyon adezivler de mine 

ve dentinde oluĢan smear tabakasını bağlanma aracı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle 

altıncı jenerasyon dentin bonding sistemler ikinci jenerasyon dentin bonding sistemlerin 

geliĢtirilmiĢ hali gibi görünürler. Ġkinci jenerasyondan en büyük farkları, primerin 

içeriğindeki asidin kuvvetidir. Ġkinci jenerasyon dentin bonding sistemler smear 

tabakasını çözüp bu tabakaya penetre olmazken, altıncı jenerasyon dentin bonding 

sistemlerde smear tabakasını çözebilen asidik monomer 4-metakriloksietil trimellitik 

asit (4-META) ve 10-metakriloksidesil dihidrojen fosfat (10-MDP) içermektedir.
159

  

2.5.1.7. Yedinci Jenerasyon Dentin Bondingler 

 

En son jenerasyon dentin bonding sistemler, tek komponent ve tek aĢamalı self-

etch adezivlerden oluĢmaktadır. Her ne kadar beĢinci jenerasyon dentin bonding 

sistemler tek aĢamalı olarak belirtilmiĢ ise de, sadece yedinci jenerasyon dentin 

bondingler bu kategoriye aittir. 

Yedinci jenerasyon adezivler; asit, primer ve adeziv reçineyi tek bir yapı içinde 

taĢırlar. Aseton/su çözücü içerisinde Urethane dimethacrylate (UDMA) ve 4-META 

içerirler. Bu jenerasyonun adeziv reçinelerin hidrofilik ve hidrofobik komponentleri tek 

bir yapı oluĢtururlar.
164
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2.5.2. Dentine  Bağlanma Özelliklerine Göre Dentin Bondinglerin Sınıflaması 

2.5.2.1. Total-etch Adeziv Sistemler 

 

Bu sistemlerde, yüzeyin asitlenmesi ve yıkanması gerekmektedir. %30 - 40 

konsantrasyonunda fosforik asit uygulanması ve yıkama, mineye en etkili bağlanmayı 

sağlayan yaklaĢımdır. Ġki aĢamalı total-etch adeziv sistemlerde asitleme ve yıkama 

iĢlemini, primer ve adeziv reçine uygulaması izlemektedir. Uygulaması daha 

basitleĢtirilmiĢ tek aĢamalı total-etch sistemlerde ise primer ve adeziv reçine tek bir 

ĢiĢede birleĢtirilmiĢtir, ancak asitleme ve yıkama iĢlemi ayrı olarak yapılmaktadır. 

Total-etch sistemler, smear tabakasını tamamen ortadan kaldırıp, yüzeysel dentinde 

demineralizasyon meydana getirerek sadece mikromekanik adezyonla bağlanmayı 

sağlar, baĢka bir deyiĢle dentine bağlanma mekanizmaları esas olarak difüzyon temeline 

dayanmaktadır. Tek ya da iki aĢamalı total-etch adeziv sistemlerin dentine bağlanma 

mekanizmaları birbirine benzer Ģekilde olmaktadır. Dentinin fosforik asitle dağlanması 

kollajen ağını açığa çıkartmakta ve hemen hemen bütün hidroksiapatitleri ortamdan 

uzaklaĢtırmaktadır.
86, 168

  

2.5.2.2. Self-etch Adeziv Sistemler 

 

Yıkama gerektirmeyen asidik reçine monomerlerin kullanılması ile asit ile 

pürüzlendirme ve primer ajanın aynı aĢamada uygulandığı sistemlere “self-etch 

adezivler” denilmektedir.
168

 

Self-etch adeziv sistemler, smear tabakasını asidik monomerler ile çözerek ya da 

modifiye ederek adezyon proçesine katılmakta ve yüzeysel dentindeki kalsiyum ile de 

kimyasal bağlanma sağlayabilmektedir.
165

 Self-etch sistemler ile sağlanan 

demineralizasyon derinliği, asidik monomerlerin tipine, konsantrasyonuna, uygulama 

süresine ve dentinin yapısına bağlıdır.
86

 Ko-monomerlerin asitlenmiĢ mine ya da dentin 

kanalları ile intertübüler dentin içine reçine uzantıları oluĢumu ile difüzyonu sonucu, 

hibrid tabaka meydana gelmektedir.
105

 

Self-etch bağlayıcı sistemler primerin asiditesine göre ikiye ayrılırlar:  

 Kuvvetli asit etkili self-etch bağlayıcılar:  
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Kuvvetli self-etch bağlayıcıların pH değerleri genellikle 1 ve daha altındadır. Bu 

yüksek asit değeri güçlü bir demineralizasyon etkisi göstererek, mine dokusunda total-

etch sistemlerdeki asitlenmiĢ yüzeye benzer bir yüzey oluĢturur.
165

 

 Zayıf asit etkili self-etch bağlayıcılar:  

Zayıf self-etch sistemlerin pH‟ı genellikle 2 civarında olup, dentin dokusunda 

1μm'lik derinlikte bir demineralizasyon yaratırlar. Bu yüzeyel demineralizasyon hem 

bölgesel hem de hidroksiapatitin çevrelediği kollajene bağlı biçimde gerçekleĢir. Burada 

hidroksiapatit tam olarak kollajenden ayrılmamıĢtır. Hibrit tabakanın kalınlığı, kuvvetli 

self-etch bağlayıcıların oluĢturduğundan daha incedir, fakat bu bağlanma etkinliğinde 

çok da büyük önem taĢımamaktadır.
165

 

2.5.2.3. Cam Ġyonomer YaklaĢımı 

 

Cam iyonomerler; diĢ yüzeyinde herhangi bir ön muamele yapılmaksızın diĢ 

dokusuna kimyasal adezyon ile tutunan materyallerdir. Ayrıca yüzeyin zayıf bir 

polialkenoik asit ile muamele edilmesinin bağlanma etkinliğini arttırdığı 

bildirilmiĢtir.
168

 

2.6. KAZEĠN FOSFOPEPTĠT - AMORF KALSĠUM FOSFAT 

NANOKOMPLEKSĠ (CPP-ACP) 

 

Günümüz diĢ hekimliğinde baĢlangıç çürüklerini kavite açılmadan önce teĢhis 

etmek ve restorasyon yapılmasını ortadan kaldırmak için yeni metodlar 

uygulanmaktadır. DiĢ dokularındaki remineralizasyonu çoğaltmak, demineralizasyonu 

düĢürmek ve çürük oluĢumunu geciktirmek için çeĢitli koruyucu yaklaĢımlar 

uygulanmaktadır. Bu konudaki yeni çalıĢmalar diĢ dokularındaki kalsiyum ve fosfat 

konsantrasyonu üzerine odaklanmaktadır. Bu iyonlar demineralizasyon olayının en son 

yıkım elemanları olarak ilgilidirler. Burdan yola çıkan araĢtırmacılar iyonların diĢte 

tortu Ģeklinde çökelmesine ve diĢte çoğalmasını hedeflemiĢlerdir.
123

  

Yapılan laboratuar, in-situ, hayvan, insan deneyleri, CPP-ACP‟nin çürük 

önleyici potansiyeli olduğunu kanıtlamıĢtır.
101, 127-129

 CPP, ACP‟nin etrafını sarmakta, 

nükleasyon ve faz transformasyonu için gerekli olan boyuta ulaĢmasını 

engellemektedir.
101

 CPP-ACP, solüsyon halinde, farelerin, patojensiz S. sobrinus ile 
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enfekte edilmiĢ molar diĢlerinde çürük aktivitesini azalttığı göstermiĢtir. 
129

 Amorf 

yapıdaki kalsiyum fosfat (ACP), kalsiyum ve fosfat iyonlarının birbirine yarar 

sağlayacak Ģekilde bağlanmasına olanak vermektedir. Ġyonlar remineralizasyonu 

çoğaltabilmektedirler ve asit ataklarına karĢı diĢ yüzeylerinde deminerilizasyonu 

düĢürebilmektedirler. Ama bu iyonların küme Ģeklindeki kristal yapılarının uygun 

olmaması yüzünden diĢ dokularına iyi bağlanma gösterememektedirler.
128

 CPP-ACP 

sakızları, in-situ olarak remineralizasyonu sağladığı kesinlikle kanıtlanmıĢtır. 
141

  

Süt ve sütten elde edilen ürünler ise diĢ çürüklerinin durdurulmasında ve 

oluĢmasının önüne geçmek için kullanılabilmektedir. Kazein fosfopeptit (CPP), bir süt 

proteinidir ve içinde kalsiyum ve fosfat ihtiva etmektedir. BileĢik amorf yapıda 

kalsiyum ve fosfat bulundurmaktadır. Bu bileĢik ACP nin genel sorunu olan diĢe 

bağlanmanın çözülmesine olanak sağlamıĢtır. CPP kalsiyum ve fosfat solüsyonunu 

stabil bir halde tutarak alkelen ve nötral yapıda CPP-ACP oluĢmasına olanak 

sağlamaktadır. Bu yapı dental plak içine rahatlıkla girebilmekte ve diĢte ihtiyaç 

duyulduğunda kalsiyum ve fosfat iyonlarına dönüĢebilmektedir. CPP-ACP nin rolü 

ACP nin diĢ yüzeyinde lokalizasyonu Ģeklinde tanımlanabilir. Bu da serbest kalsiyum 

ve fosfat iyonlarının aktivitelerinin tamponlanması ile mine demineralizasyonunu 

bastırarak ve remineralizasyonunu destekleyerek minenin süper doygun bir halde 

kalmasını sağlar. CPP-ACP nin varlığı boĢtaki kalsiyum yoğunluğuna hızlı bir dönüĢe 

izin vermezken, mine substratının acil bir remineralizasyonuna izin verir.
185

 Asit 

atakları karĢısında ağız içinde pH‟ın düĢtüğü durumlarda kazein fosfopeptit proteinleri, 

amorf yapıdaki kalsiyum ve fosfatı serbestler. CPP-ACP kompleks yapıları 

antikariogenik etkili ve minedeki erken çürük lezyonlarını önleyici etkiye sahiptirler. 
37, 

185
 

CPP-ACP nin bir önemli avantajıda ev ürünü olma özelliğidir. Floridli diĢ 

macunları gibi evde kullanılabilir. Piyasada “MI Paste” (GC America Inc) veya “Tooth 

Mousse” (GC Asia Dental PTE LTD) adı altında bulunmaktadır.
52, 123

 ( ġekil 2.5-1) 

Reynolds EC ve ark. (2008) yaptıkları in situ çalıĢmada CPP-ACP‟nin flor ile 

beraber kullanıldığında subragingival plakta yaklaĢık 2.5 katı daha fazla flor olduğunu 

bildirmiĢtir. (Tablo 2.5-1) Her iki ürünün beraber kullanılmasının çürük önlemede aktif 

bir rol üstleneceğini bildirmiĢler. 
127
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ġekil 2.6-1: CPP-ACP içerikli ürün 
52

 

Tablo 2.6-1: Subragingival plaktaki flor miktarı
127

 

 
Plak Florid Miktarı 

(nmol/mg kuru ağırlık) 

Kuru Plak Ağırlığı 

(mg) 

Kontrol grubu 7.4 ± 4.7 4.3 ± 2.5 

Flor (450 ppm) 14.4 ± 6.7 3.9 ± 1.9 

2% CPP-ACP + 450 ppm F 33.0 ± 17.6 5.0 ± 2.1 

 

2.7. OZON 

 

Ozon gazı doğada üç oksijen atamunun birleĢimi ile doğal olarak bulunan 

moleküler ağırlığı 48 g/mol olan bir gazdır. Suda, oksijenden 10 kat daha kolay 

çözünür. Yarılanma ömrü herhangi bir etki olmadan 20°C sıcaklıkta 40 dakikadır. -

117°C. da likit Ģeklinde bulunur.  Likit ağırlığı 1.571 g/ml.dir.
23

 Mavi renkte ve güçlü 

kokusu bulunur.
112

 Üç atamlu oksijen veya üçlüoksijen olarak ta bilinir. Doğada, gaz 

halinde dünyanın en dıĢ kısmında yerden yaklaĢık 10 km ile 50 km. alan arasında 

(stratosferde) 1-10 ppm konsantrasyonunda bulunur.
112

 Ekvator bölgesinde en ince 

halde bulunan bu katman kutuplarda da diğer bölgelere göre daha incedir. Sürekli olarak 

(oksijen) O2 molekülüne yıkımı ve tekrar oluĢumu söz konusudur. 
55

 Bu oluĢum ve 

yıkım, yani kimyasal reaksiyonlar güneĢten çıkan yüksek frekanstaki ultraviyole 
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ıĢınlarının katalizör görevi yapması sonucu meydana gelmektedir. Stratosfere giren 

zararlı B ve C ultraviyole radyasyon ıĢınları atmosferin en dıĢ tabakasını oluĢturan ozon 

tabakası tarafından tutulmakta ve ozon güneĢin dünyaya ulaĢan zararlı etkilerini absorbe 

etme görevi yapmaktadır. 
22

 Sonuç olarak ozon stratosferde dünyaya gelen ıĢınların, 

ısısının kontrolünde ve ekolojik dengenin korunmasında önemli bir role sahiptir. Bunun 

yanında ozon gazının solunması akciğerlerde toksik etkilere neden olur.
99

 Troposferde 

0.001 ppm düzeyinde bulunmasına rağmen 0.02 ppm düzeyine çıkabilir. 0.2-0.9 ppm 

arası insan sağlığı için tehlike oluĢturur. 
23

 Ozon gazı araç eksozlarından çıkan gazlar, 

sıcak havalarda günıĢığı ve oksijenin karmaĢık bir reaksiyonu sonucu troposferde 

artabilir. 
22

 

3O2 + 68,400 cal → 2O3  

Ozonunu mikrobiolojik ve metobolik etkisinin güvenilirliği, gaz halinde veya su 

ile karıĢtırılmıĢ Ģekli ile bir çok sektörde dezenfektan olarak kullanılmasına olanak 

vermektedir. 
12

 Ozon yemek sektöründe; yiyeceklerin korunmasında, raf ömrünün 

uzatılmasında, saklama kaplarının sterilizasyonunda, yemek sektöründeki artıkların geri 

kazanımında, soğuk hava depolarında saklanacak yiyeceklerin dezenfekte edilmesinde, 

dondurulmuĢ gıdaların korunmasında, meyve ve sebzelerin tohumlarının korunmasında 

kullanılmaktadır. Ozon kimya endüstrisinde; organik kimyasalların oksidasyonunda, un, 

Ģeker, kağıt hamuru ve niĢastanın renginin beyazlatılmasında, parfüm, vanilya ve 

kafurun üretim aĢamasında, verniklerin ve baskı mürekkebinin çabuk donmasının 

sağlanmasında, peroksit yapımında, fenol ve siyanürün oksidasyonunda 

kullanılmaktadır. Ozon ayrıca içme suyu ve havanın dezenfekte edilmesinde, endüstriel 

atıkların kimyasal iĢleme tutulmasında, lağım, hava ve tüylü alanların 

havalandırılmasında ve steroid hormon üretiminde kullanılmaktadır.
12

 Ozon gaz halinde 

veya su ile karıĢtırılmıĢ Ģekli ile, bakteri, mantar, protozoa ve virüsler üzerine güçlü ve 

etkili bir antimikrobiyal ajan olduğu bilinmektedir. 
12

 Ozonun bakteri ve mantarların 

hücre duvarında yıkıma sebebiyet verdiği ve bu Ģekilde oksidasyon yaptığı kabul 

edilmektedir. Bu yıkım sonrası ozon gilikoproteinleri, gilikolipitleri ve diğer 

aminoasitleri tutarak hücrenin enzimatik etkilerini engeller.
65

 Bu etki memranın 

geçirgenliğinin artmasına sebep verir. Ozon moleküllerinin tamamen hücre içene 

girmesi ile mikroorganizmanın ölümü gerçekleĢir. 
64

 Ozon ayrıca sistain, methoin, 

histidin gibi protein biomoleküllerine de saldırabilir. 
64, 65

 Biomolekülleri okside etmesi 
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ile dental yıkımların önüne geçebilir. Ozon çürük yapıcı bakteriler üzerine yani asit 

üreten bakterileri okside etme özelliğine sahiptir. Çürük yapımında önemli rolü bulunan 

pyruvik asidi asetik aside dekarboksile edebilir. 
1
 

CH3COCO2¯ + O3 → CH3CO2¯ + CO2 + O2 

Ozon gazı en çok içme sularının dezenfekte edilmesinde kullanılır. Hücre 

membranına verdiği zarar ile 2 saniye içinde bakterilerin ölümüne sebep olabilir. 

Suların dezenfekte edilmesinde kullanılan klor da ise bu süre 30 dakikadır. 
112

 

Birinci dünya savaĢı sırasında ozon gazı post-travmatik gangren tedavisinde, 

enfekte yaralarda, hardal gazı yanıklarında ve fistüllerin  tedavisinde Alman askeri 

birliklerinde uygulanmaĢtır. 
12, 55

 Ozon terapi 1880-1932 yılları arasında ABD‟ de 

alternatif tedavi metodu olarak tıpta kullanılmıĢtır. Bu gün ozon 16 ülkede farklı tedavi 

protokolünde kullanılmaktadır.
55

  Ozon ayrıca optik nöropati, glukom, sentral retina 

damar tıkanıklığında, dejeneratif retina hastalıklarında, kuvvetli ve kronik bakteri, viral 

ve mantar enfeksiyonlarında, iskemik hastalıklarda, yaĢa bağlı mokuler 

dejenerasyonlarda, ortopedik hastalıklarda, dermatolojide, akciğer hastalıklarında, 

böbrek hastalıklarında, hematoloji ve nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde de 

kullanılmaktadır. Ozon kan bileĢenleri ile reaksiyona girerek oksijen metobolizmasını 

pozitif yönde etkiler. Hücre enerjisi, immun sistem özelliği, antioksidan savunma 

mekanizmasını ve uygulandığı bölgede micro kan dolaĢımını arttırır. 
12

 

Ozon, diĢ hekimliğinde ilk olarak Dr. E.A. Fisch (1899-1966) tarafından 

ozonlanmıĢ su olarak  klinik uygulamalarda kullanılmıĢtır. DiĢ hekimliği pratiğinde 

ozon hematosizin önlenmesi, lokal oksijen uygulamalarında güç arttırmak için ve 

bakteri proliferasyonunu engellemek için kullanılmıĢtır. 
17, 109

 Ozon, diĢ hekimliğinde 

antimikrobiyal etkisi, dezenfektan etkisi ve iyileĢtirici etkisinden faydalanmak için 

kullanılmaktadır. Ozon erken dönemde teĢhis edilen çürük baĢlangıç lezyonlarının 

tedavi edilmesinde, kavite, kök kanalları, periodontal aralık, epiteli ilgilendiren 

ülserasyonlar ve herpetik lezyonların sterilize edilmesinde kullanılmaktadır. 
109

 

ÇalıĢmamızda kullandığımız ozon gazı jeneratörü, 2003 yılında Kavo firması tarafından 

piyasaya çıkarılan “Kavo Healozone” ağız içerisinde ozon gazı uygulamasına olanak 

vermektedir. Bu uygulama sırasında 4494 mg/m
3
 = 2100 ppm ozon gazı 

kullanılmaktadır. Cihaz 100 ml/sn pompa çıkıĢ hızına sahiptir. Uygulama sırasında diĢ 

yüzeyine yeterli miktarda oksidasyon sağlayarak reaksiyon dengesini oksidasyon lehine 
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ayarlayabilmektedir. El parçasından çıkan ozon-hava karıĢımı hızı 5m/sn dir. Bu 

konsantrasyon sağlama ile derin etki oluĢmasını sağlamaktadır.
75

 

Ġngiltere de yarım milyondan fazla kiĢinin diĢlerindeki çürükler ozon 

kullanılarak kontrol altına alınmıĢtır. Uygulamasının bir dakikayı geçmemesi klinik 

uygulamalar için mükemmel çözümdür. DiĢlerine ozon uygulaması yapılanların %95‟i 

bu uygulama için daha fazla para verebileceklerini bildirmiĢtir. 
112

 

 

ġekil 2.7-1: Kavo Heal Ozon Cihazı 
75

 

 

 

ġekil 2.7-2: Ozon Uygulama Aparatı 
75
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ġekil 2.7-3: Ozon Uygulama BaĢlıkları 
13

 

 

 

 

ġekil 2.7-4: Ozon Uygulama BaĢlığının DiĢ Yüzeyine YerleĢtirilmesi 
75

 

 

 

ġekil 2.7-5: Uygulama BaĢlığı YerleĢtirilen DiĢe Ozon Uygulaması 
75
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi‟ne, diĢ tedavilerini 

yaptırmak amacı ile baĢvuran ve radyografik muayenede en az iki baĢlangıç arayüz 

çürüğü bulunan hastalar üzerinde yürütülmüĢtür. Hastalara Ġstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsünün kabul etmiĢ olduğu etik kurul kararları bildirilmiĢ ve çalıĢma 

hakkında bilgi verilmiĢtir. Gönüllü olur formunu onaylayan yaĢları 20 ile 46 arasında 

değiĢen, 23 kadın, 11 erkek toplam 34 hasta araĢtırmaya kabul edilmiĢtir. ÇalıĢmaya, 

Ġstanbul Üniversitesi Etik Kurulundan onay alınarak baĢlanmıĢtır (dosya no 2007/801, 

25.04.2007) 

AraĢtırmaya kabul edilen hastalardan önce anamnez alınmıĢtır. Hastaların ağız 

hijyenine iliĢkin bilgileri ve beslenme alıĢkanlıkları sorgulanmıĢtır. Silness-Löe Plak 

indeksi, DMF/T, DMF/S indeksleri yapılmıĢ, oklüzyon, erozyon ve abrazyon gibi 

oluĢumlar belirlenerek kaydedilmiĢtir.
60

 Hastalardan tükürük örnekleri alınarak çürük 

risk belirleme testleri yapılmıĢ ve „Cariogram‟ programı, kullanılarak çürük riski düĢük, 

orta veya yüksek olarak belirlenmiĢtir.
25

 Çürük riski yüksek, genel sağlık problemleri 

bulunan hastalar (kalp rahatsızlıkları, diyabet, hipertansiyon vs.), herhangi bir nedenle 

antibiyotik veya tükürük akıĢ hızında değiĢim yapabilen ilaç kullanan hastalar, ağız 

ortamında patalojik oluĢum bulunan hastalar, araĢtırmaya dahil edilmemiĢtir. Genel 

sağlığı iyi, çürük riski düĢük yada orta olan, kontrollere katılabilecek ve ağzında arayüz 

baĢlangıç çürükleri bulunan hastalar araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. Daha sonra ağız 

hijyeninin sağlanabilmesi için, periodontal tedavileri tamamlanmıĢ ve plak kontrol 

eğitimi verilmiĢtir.  

18 ay olarak belirlenen çalıĢmanın süresinin ilk kontrolü bir ay sonrasında, 2. 

kontrol üç ay sonrasında, 3. kontrol altı ay sonrasında, 4. kontrol 12 ay sonrasında 

yapılmıĢtır. Bu kontrollerde hastanın genel sağlık durumuna bakılarak ağız içi 

muayeneleri yapılmıĢtır. Arayüz çürüklerinin geliĢimi ısırma radyografileri ile 

belirlenmiĢtir. 
60

 

AraĢtırmada kullanacağımız diĢ grupları molar ve premolar diĢler olarak 

belirlenmiĢtir. Premolarların mesial ve distal yüzeyleri, 1. molarların mesial ve distal 

yüzeyleri, 2. moların mesial yüzeyi araĢtırmaya dahil edilmiĢtir.
101, 145

 KomĢu diĢte 

kontakt yüzeyinde restorasyon bulunan diĢler araĢtırmaya dahil edilmemiĢtir. 
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Isırma radyografisinde baĢlangıç arayüz çürüğü saptanan diĢler arasına 

separasyon lastikleri (TP Orthodontic Inc.La Porte. Ind. USA) (American orthodontics 

Corp. Wisc., USA) pens yardımı ile takılmıĢ ve iki gün süre ile bekletilmiĢtir.(ġekil 2.6-

1, ġekil 2.6-2) 
62, 63, 135

 Ġki gün sonrasında kliniğe gelen hastada separasyon lastikleri 

sökülmüĢtür. Böylece diĢler arasında 0.5 ile 1 mm arasında separasyon boĢluğu elde 

edilmiĢtir. DiĢ yüzeyleri döner alet ile naylon cila fırçası ve cila pastası (Detartrine, 

Septodont, Saint-Mour-des-Fosses Cedex, Fransa) kullanarak dıĢ kaynaklı birikintiler 

uzaklaĢtırılmıĢtır. Aproksimal alanda kalan debris tabakası sond ve diĢipi (Oral-B 

Satinfloss) kullanılarak ortamdan uzaklaĢtırılmıĢtır.
62, 63, 78, 125

  

AraĢtırmaya dahil edilen diĢlerde çürük varlığı ve seviyesinin tespiti 3 farklı 

muayene yöntemi ile yapılmıĢtır. 

 

ġekil 2.7-1: Separasyon lastiği uygulama pensi ve lastikler 

 

ġekil 2.7-2: Separasyon lastiklerinin ağız içi görüntüsü 
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3.1. MUAYENE YÖNTEMLERĠ 

3.1.1. Görsel Muayene 

Görsel muayenede ünite bağlı (50watt) reflektör (Adec Performer, USA), 

standart muayene takımı (ayna, sond, presel) ve hava-su spreyi kullanıldı. Görsel 

muayenede sond kavite sınırlarını belirlemek için değil sadece ortamdaki debrisin 

uzaklaĢtırılması için kullanıldı.
62, 63, 78

  Bu muayeneden elde edilen bulgular Ekstrand ve 

ark. (1998) nın skorlama sistemi kullanılarak aĢağıdaki gibi sınıflandırıldı.
45

 (Tablo-1) 

Skor 0, 1a, 1b, 2a, 2b gösteren diĢler baĢlangıç çürüğü olarak kabul edildi ve 

araĢtırmaya dahil edildi. 

Tablo 3.1-1: Görsel Muayene Bulgularının Değerlendirme Kriterleri 

Skor 0 
2 sn.lik kurutma sonrası minenin translusentliğinde hafif veya çok az bir değiĢiklik 

gözlenebilmesi 

Skor 1a 
Opak lekelenmenin, diĢ yüzeyi ıslakken zor, kurutma sonrasında ise rahatça 

gözlenebilmesi (ġekil3.1-1)  

Skor 1b 
Renk farklılığının mine yüzeyi ıslakken zor, kurutma sonrası ise rahatlıkla 

gözlenebilmesi (ġekil 3.1-2) 

Skor 2a Opak lekelenmenin  diĢ yüzeyi ıslakken rahatça gözlenebilmesi (ġekil 3.1-3) 

Skor 2b RenkleĢmenin diĢ yüzeyi ıslakken rahatça gözlenebilmesi (ġekil 3.1-4) 

Skor 3 
Minedeki lokalize kırılmaların opak lekelerin veya renkleĢmelerin dentine 

ulaĢtığının gözlenebilmesi (ġekil 3.1-5) 

Skor 4 
Opak yada renkleĢmiĢ minede kavite oluĢturarak dentine ulaĢtığının 

gözlenebilmesi 
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ġekil 3.1-1: Görsel Muayene Bulgularına Göre Skor 1a 

 

 

ġekil 3.1-2: Görsel Muayene Bulgularına Göre Skor 1b 

 

 

ġekil 3.1-3: Görsel Muayene Bulgularına Göre Skor 2a 
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ġekil 3.1-4: Görsel Muayene Bulgularına Göre Skor 2b 

 

 

ġekil 3.1-5: Görsel Muayene Bulgularına Göre Skor 3 

 

3.1.2. Radyografik Muayene: 

 

Radyografiler Kodak, Trophy ETX (Type: Irix 79, No: TIXH042, Beoubourg, 

Fransa) cihazı ile 70 kv 8 mA, 0.2 sn ile çekilerek, röntgen filmi olarak DDR ( Ezx-plus 

V3.3006 programı, Vatec Model: HDS-100L, Lot:HDS100L-A133, Gyeonggi-do, Kore 

Cumhuriyeti) kullanıldı.  

Isırma radyografilerin standart bir halde ve mesafede çekilmesi için 

pozisyonlama aparatı “KwikByteSensoCover“ (KerrHawe, Lot: 70704672, Bioggio, 

Ġsviçre) kullanıldı.
177

 Elde edilen radyografi görüntüleri Jpeg formatı ile kayıt edildi 

(100 kilobayt). Görüntüler 75 watt. ıĢık aydınlatmalı izole odada, 16 inch bilgisayar 

ekranında (HP Pavilion Entertainment PC) ve “Microsoft Office Picture Manager” 
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programı kullanılarak 0 Brightness, 0 Contrast, 0 Midtone, 0 Highlight, 0 Shadow 

ayarları ile  tam ekran görünümünde yapıldı.
85, 101

 Değerlendirmede Stenlund H ve ark. 

(2002)‟nın skorlama sistemi kullanıldı.
145

 (Tablo 3.1-2) ÇalıĢmamızda Skor 0, Skor 1 ve 

Skor 2 kriterlerine uyan hastalar tedaviye kabul edildi. 

 

Tablo 3.1-2: Radyografik Muayene Bulgularının Değerlendirme Kriterleri 

Skor 0: Radyolusent alan yok (ġekil 3.1-6) 

Skor 1 Minenin 1/2 sinde radyolusent alan var (ġekil 3.1-7) 

Skor 2 Minenin 1/2 sinden fazla alanda radyolusent alan var (ġekil 3.1-8) 

Skor 3 Dentine ulaĢmıĢ radyolusentlik var (ġekil 3.1-9) 

Skor 4 Dentinin yarısından az alanda radyolusent alan var 

Skor 5 Dentinin yarısından fazla alanda rayolusent alan var 

 

 

ġekil 3.1-6: Radyografik Muayene Bulgularına Göre Skor 0 
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ġekil 3.1-7: Radyografik Muayene Bulgularına Göre Skor 1 

 

 

ġekil 3.1-8: Radyografik Muayene Bulgularına Göre Skor 2 
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ġekil 3.1-9: Radyografik Muayene Bulgularına Göre Skor 3  

 

3.1.3. Laser Fluoresans Ġle Muayene 

 

ÇalıĢmada çürük varlığının belirlenmesinde laser fluoresans (DIAGNOdent, 

Kavo, Type:2095, Sn: 05-1519775, Biberach, Almanya) cihazı kullanılmıĢtır. Cihazın 

kullanılması için öncelikle kalibrasyonu gereklidir.
91, 92

 Kalibrasyon iĢleminde ilk 

olarak seramik bir yüzeyde aletin skor değeri sıfırlandı. Daha sonra çürük olmayan düz 

bir diĢ yüzeyinde aletin ucu gezdirilerek elde edilen değer kayıt edildi ve bu değer 

hastanın normal floroseans değeri olarak kabul edildi. Daha sonra çürük Ģüphesi olan 

bölgeye cihazın ucu uygulanarak, cihazın verdiği ikinci değer kaydedildi. Kayıt edilen 

iki değerin farkı alındı ve bu değer Ģüpheli bölgenin laser fluoressans değeri olarak 

belirlendi. Üretici firma önerileri doğrultusunda aĢağıdaki gibi sınıflandırıldı. (Tablo 

3.1-3) Skor 1 ve skor 2 deki kriterlere uyan hastalar araĢtırmaya dahil edildi. 
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Tablo 3.1-3: DIAGNOdent Verilerinin Değerlendirme Kriterleri 

Skor 1 Lazer fluoresence değeri 0-4 ise beyaz opak lezyon 

Skor 2 Lazer fluoresence değeri 5-10 ise mine ½ de sınırlı lezyon 

Skor 3 
Lazer fluoresence değeri 11-20 ise mine yüzeyinde fakat dentine ulaĢmamıĢ 

lezyon 

Skor 4 Lazer fluoresence değeri 21 den büyük ise dentin dokusuna ulaĢmıĢ lezyon 

 

3.2.  NON ĠNVAZĠF TEDAVĠ GRUPLARI 

 

AraĢtırmaya dahil edilen diĢler görsel, radyolojik ve DIAGNOdent skorlaması 

ile verileri kayıt edildikten sonra non invasif tedavi yöntemlerini uygulamak üzere 

oluĢturulan 8 farklı gruptan birine rastgele dahil edildi. (Tablo 3.2-1) 1.grup kontrol 

grubu olarak ayrıldı ve bu gruba hiçbir tedavi yöntemi uygulanmadı. Her grupta en az 

25 arayüz baĢlangıç çürüğü bulunmaktaydı. Aynı bireyde birden çok baĢlangıç arayüz 

çürük lezyonunun olduğu durumlarda, farklı tedavi yöntemleri uygulanmadı. 

AraĢtırmada ozon (Heal Ozone, Kavo, Type:2130C, Sn:000019061, Biberach, 

Almanya), “Kazein Fosfopeptit – Amorf Kalsiyum Fosfat” (CPP-ACP) (Tooth Mousse, 

GC, Japonya), “1.23% Asidilüe Fosfat Florür” jel (APF) (Sultan Dental Products, ABD) 

ve antibakteriyel dentin bağlayıcı (Clearfil Protect Bond, Kuraray, Lot:00044A, 

Okayama, Japonya) kullanıldı. 

Tedavi gruplarına dağıtılan hastalarda baĢlangıç tedavisi her grup için farklılık 

gösterse de, daha sonra yapılan klinik kontroller standart bir halde gerçekleĢtirildi. 

Hastalardan baĢlangıçtan itibaren 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 12 ay sonundaki kontrollerde 

ısırma radyografileri alındı. Alınan radyografiler kayıt altına alındı. AraĢtırmanın 18. 

ayında hastalara tekrar separasyon lastikleri takıldı. 2 gün sonrasında çağırılan 

hastalardan, separasyon lastiklerinin sökülmesi ve debris tabakasının uzaklaĢtırılması ile 

görsel muayene, radyografik muayene ve DIAGNOdent değerleri ölçülerek skorları 

kayıt altına alındı.  
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Tablo 3.2-1: "Non Ġnvazif" Tedavi Yöntemlerini uygulamak amacı ile oluĢturulan gruplar 

Grup 1 Kontrol Grubu 

Grup 2 Ozon Tedavisi 

Grup 3 APF 

Grup 4 Antibakteriyel Dentin Bağlayıcı 

Grup 5 CPP-ACP 

Grup 6 Ozon Tedavisi + APF 

Grup 7 Ozon Tedavisi + Antibakteriyel Dentin Bağlayıcı 

Grup 8 Ozon Tedavisi + CPP-ACP 

  

3.2.1. Grup1 : Kontrol Grubu 

 

Bu gruba dahil olan hastalara araĢtırmanın baĢlangıç aĢamasında separasyon 

lastikleri takıldı. 2 gün ağızda bırakılan separasyon lastikleri çıkarıldıktan sonra ağız 

hijyen eğitimi verilip görsel muayene, radyografik muayene ve DIAGNOdent ile 

muayeneden elde edilen veriler kayıt altına alındı. Bu gruptaki arayüz çürüklerine 

herhangi bir uygulama yada tedavi giriĢimi yapılmadı.  

Hastaların daha önce belirlenen standart klinik takibi yapıldı.  

3.2.2. Grup2 : Ozon Tedavisi Grubu 

 

Bu gruba dahil olan hastalara araĢtırmanın baĢlangıç aĢamasında separasyon 

lastikleri takıldı. 2 gün ağızda bırakılan separasyon lastikleri çıkarıldıktan sonra ağız 

hijyen eğitimi verilip görsel muayene, radyografik muayene ve DIAGNOdent ile 

muayeneden elde edilen veriler kayıt altına alındı. Bu grupta arayüz çürükleri bulunan 
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diĢlere Heal Ozon cihazına, diĢe uygun lastik baĢlık (çapları 3-10 mm) takılarak 40 

saniye ozon uygulaması yapıldı.  

Hastaların daha önce belirlenen standart klinik takibi yapıldı.  

 

3.2.3. Grup3: APF 

 

Bu gruba dahil olan hastalara araĢtırmanın baĢlangıç aĢamasında separasyon 

lastikleri takıldı. 2 gün ağızda bırakılan separasyon lastikleri çıkarıldıktan sonra ağız 

hijyen eğitimi verilip görsel muayene, radyografik muayene ve DIAGNOdent ile 

muayeneden elde edilen veriler kayıt altına alındı. Bu grupta arayüz çürükleri bulunan 

diĢlere nem ve tükürük izolasyonu sağlamak için pamuk tamponlar ve standart tükürük 

emici hasta ağzına yerleĢtirildikten sonra bir dakika süre ile “1.23% Asidilüe Fosfat 

Florür” jel (APF) baĢlangıç çürüklerinin üzerine uygulandı. Pamuk tamponların hasta 

ağzından uzaklaĢtırılmasını takiben hastadan ağzını çalkalamadan APF‟nin fazlasını 

tükürmesi ve yarım saat boyunca herhangi bir gıda yada sıvı tüketmemesi, çalkalama 

yapmaması yada sigara kullanmaması gerektiği bildirildi. 

Hastaların daha önce belirlenen standart klinik takibi yapıldı.  

 

3.2.4. Grup4: Antibakteriyel Dentin Bağlayıcı 

 

Bu gruba dahil olan hastalara araĢtırmanın baĢlangıç aĢamasında separasyon 

lastikleri takıldı. 2 gün ağızda bırakılan separasyon lastikleri çıkarıldıktan sonra ağız 

hijyen eğitimi verilip görsel muayene, radyografik muayene ve DIAGNOdent ile 

muayeneden elde edilen veriler kayıt altına alındı. Bu grupta arayüz çürükleri bulunan 

diĢlere nem ve tükürük izolasyonu sağlamak için pamuk tamponlar ve standart tükürük 

emici hasta ağzına yerleĢtirildikten sonra üretici firmanın önerileri doğrultusunda ürün 

ile birlikte kullanılan fırçalar ile önce primer 20 saniye süre ile uyguması bunu takiben 

bonding 10 saniye süre uygulaması ve 600mW/cm2 gücünde ıĢık cihazı (Bisco, Bisco 

VIP, Illinois, USA) ile 20 saniye ıĢık uygulanarak polimerize edildi. Pamuk tamponların 

hasta ağzından uzaklaĢtırılmasını takiben hastadan ağzını çalkalamadan tükürmesi ve 
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yarım saat boyunca herhangi bir gıda yada sıvı tüketmemesi, çalkalama yapmaması 

yada sigara kullanmaması gerektiği bildirildi.  

Hastaların daha önce belirlenen standart klinik takibi yapıldı.  

 

3.2.5. Grup5: CPP-ACP Grubu 

 

Bu gruba dahil olan hastalara araĢtırmanın baĢlangıç aĢamasında separasyon 

lastikleri takıldı. 2 gün ağızda bırakılan separasyon lastikleri çıkarıldıktan sonra ağız 

hijyen eğitimi verilip görsel muayene, radyografik muayene ve DIAGNOdent ile 

muayeneden elde edilen veriler kayıt altına alındı. Bu grupta arayüz çürükleri bulunan 

diĢlere nem ve tükürük izolasyonu sağlamak için pamuk tamponlar ve standart tükürük 

emici hasta ağzına yerleĢtirildikten sonra microbrush (Bisco Brush Applicators, Bisco, 

A.B.D. lbtb-282) yardımı ile arayüz baĢlangıç çürükleri bulunan bölgelere bir dakika 

süre ile CPP-ACP uygulandı. Pamuk tamponların hasta ağzından uzaklaĢtırılmasını 

takiben hastadan ağzını çalkalamadan tükürmesi ve yarım saat boyunca herhangi bir 

gıda yada sıvı tüketmemesi, çalkalama yapmaması yada sigara kullanmaması gerektiği 

bildirildi. Hastalara CPP-ACP içeren “tooth mousse” isimli ürün verilerek 1 hafta 

boyunca sabah ve akĢam olmak üzere diĢ fırçalama iĢlemini takiben pamuklu çubuk 

yada parmak ile arayüz çürükleri bulunan diĢ bölgelerine bu ürünü uygulamaları istendi. 

Hastaların daha önce belirlenen standart klinik takibi yapıldı.  

 

3.2.6. Grup6: Ozon Tedavisi + APF Grubu 

Bu gruba dahil olan hastalara araĢtırmanın baĢlangıç aĢamasında separasyon 

lastikleri takıldı. 2 gün ağızda bırakılan separasyon lastikleri çıkarıldıktan sonra ağız 

hijyen eğitimi verilip görsel muayene, radyografik muayene ve DIAGNOdent ile 

muayeneden elde edilen veriler kayıt altına alındı. Bu grupta arayüz çürükleri bulunan 

diĢlere Heal Ozon cihazına, diĢe uygun lastik baĢlık (çapları 3-10 mm) takılarak 40 

saniye ozon uygulaması yapıldı. Ozon uygulamasını takiben diĢlere nem ve tükürük 

izolasyonu sağlamak için, pamuk tamponlar ve standart tükürük emici hasta ağzına 

yerleĢtirildikten sonra 1 dakika süre ile “1.23% Asidilüe Fosfat Florür” jel (APF) 
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baĢlangıç çürüklerinin üzerine uygulandı. Pamuk tamponların hasta ağzından 

uzaklaĢtırılmasını takiben hastadan ağzını çalkalamadan APF‟nin fazlasını tükürmesi ve 

yarım saat boyunca herhangi bir gıda yada sıvı tüketmemesi, çalkalama yapmaması 

yada sigara kullanmaması gerektiği bildirildi.  

Hastaların daha önce belirlenen standart klinik takibi yapıldı.  

 

3.2.7. Grup7: Ozon Tedavisi + Antibakteriyel Dentin Bağlayıcı 

Bu gruba dahil olan hastalara araĢtırmanın baĢlangıç aĢamasında separasyon 

lastikleri takıldı. 2 gün ağızda bırakılan separasyon lastikleri çıkarıldıktan sonra ağız 

hijyen eğitimi verilip görsel muayene, radyografik muayene ve DIAGNOdent ile 

muayeneden elde edilen veriler kayıt altına alındı. Bu grupta arayüz çürükleri bulunan 

diĢlere Heal Ozon cihazına, diĢe uygun lastik baĢlık (çapları 3-10 mm) takılarak 40 

saniye ozon uygulaması yapıldı. Ozon uygulamasını takiben diĢlere nem ve tükürük 

izolasyonu sağlamak için, pamuk tamponlar ve standart tükürük emici hasta ağzına 

yerleĢtirildikten sonra üretici firmanın önerileri doğrultusunda ürün ile birlikte 

kullanılan fırçalar ile önce primer 20 saniye süre ile uyguması bunu takiben bonding 10 

saniye süre uygulaması ve 600mW/cm2 gücünde ıĢık cihazı (Bisco, Bisco VIP, Illinois, 

USA) ile 20 saniye ıĢık uygulanarak polimerize edildi. Pamuk tamponların hasta 

ağzından uzaklaĢtırılmasını takiben hastadan ağzını çalkalamadan tükürmesi ve yarım 

saat boyunca herhangi bir gıda yada sıvı tüketmemesi, çalkalama yapmaması yada 

sigara kullanmaması gerektiği bildirildi. 

Hastaların daha önce belirlenen standart klinik takibi yapıldı.  

 

3.2.8. Grup8: Ozon Tedavisi + CPP-ACP Grubu 

Bu gruba dahil olan hastalara araĢtırmanın baĢlangıç aĢamasında separasyon 

lastikleri takıldı. 2 gün ağızda bırakılan separasyon lastikleri çıkarıldıktan sonra ağız 

hijyen eğitimi verilip görsel muayene, radyografik muayene ve DIAGNOdent ile 

muayeneden elde edilen veriler kayıt altına alındı. Bu grupta arayüz çürükleri bulunan 

diĢlere Heal Ozon cihazına, diĢe uygun lastik baĢlık (çapları 3-10 mm) takılarak 40 

saniye ozon uygulaması yapıldı. Ozon uygulamasını takiben diĢlere nem ve tükürük 

izolasyonu sağlamak için, pamuk tamponlar ve standart tükürük emici hasta ağzına 
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yerleĢtirildikten sonra sonra microbrush (Bisco Brush Applicators, Bisco, A.B.D.lbtb-

282) yardımı ile arayüz baĢlangıç çürükleri bulunan bölgelere bir dakika süre ile CPP-

ACP uygulandı. Pamuk tamponların hasta ağzından uzaklaĢtırılmasını takiben hastadan 

ağzını çalkalamadan tükürmesi ve yarım saat boyunca herhangi bir gıda yada sıvı 

tüketmemesi, çalkalama yapmaması yada sigara kullanmaması gerektiği bildirildi. 

Hastalara CPP-ACP içeren “tooth mousse” isimli ürün verilerek 1 hafta boyunca sabah 

ve akĢam olmak üzere diĢ fırçalama iĢlemini takiben pamuklu çubuk yada parmak ile 

arayüz çürükleri bulunan diĢ bölgelerine bu ürünü uygulamaları istendi. 

Hastaların daha önce belirlenen standart klinik takibi yapıldı.  

 

3.3. ĠSTATĠSTĠKSEL ĠNCELEMELER 

 

ÇalıĢmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS 2008 Statistical Software 

(Utah, USA) programı kullanıldı. ÇalıĢma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı 

istatistiksel metodların (frekans) yanısıra niceliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında normal 

dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup arası karĢılaĢtırmalarında Mann Whitney 

U test kullanıldı. Parametrelerin grup içi karĢılaĢtırmalarında ise Wilcoxon Sign testi 

kullanıldı. Niteliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında ise Ki-Kare testi kullanıldı. Sonuçlar 

%95‟lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.  
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4. BULGULAR 

4.1. FARKLI MUAYENE YÖNTEMLERĠ ĠLE ELDE EDĠLEN ÇÜRÜK 

SKORLARI  

4.1.1.  Kontrol Grubu (Grup 1) 

 

Kontrol grubuna dahil edilen 33 diĢ yüzeyinin, çeĢitli zaman aralıklarında 

yapılan görsel, radyografik ve DIAGNOdent ile muayenesinden elde edilen skorlar ve 

bu skorların dağılımı Tablo 4.1-1 de görülmektedir. BaĢlangıçta elde edilen görsel 

muyene skorları, 18.ay da yapılan görsel muayenede elde edilen skorlar ile 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmektedir (p<0.01). BaĢlangıçta 

elde edilen görsel muyenede skor 1a görülme sıklığına (%54.5) göre, 18.ay da yapılan 

görsel muayenede elde edilen skor 1a görülme sıklığındaki (%27.3) düĢüĢ istatistiksel 

olarak anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen görsel muyenede skor 2b görülme sıklığına 

(%18.2) göre, 18.ay da yapılan görsel muayenede elde edilen skor 2b görülme 

sıklığındaki (%33.3) artıĢ istatistiksel olarak anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen görsel 

muyenede hiçbir olguda skor 3 görülmezken, 18.ay da yapılan görsel muayenede elde 

edilen skor 3 %12.1 oranında gözlenmiĢtir. Bu artıĢ istatistiksel olarak anlamlıdır. 

BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorları ile 1. ay ve 3. aydaki radyografik 

muayene skorları karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim 

görülmemiĢtir (p>0.05). BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorları ile 6. 

aydaki radyografik muayene skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

değiĢim görülmüĢtür (p<0.05). BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene 

skorlamasında, minenin ½‟sinden daha fazla çürük görülme oranına (%9.1) göre, 6. 

aydaki oranda (%15.2) artıĢ istatistiksel olarak anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen 

radyografik muayene skorları ile 12. aydaki radyografik muayene skorları arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı değiĢim görülmüĢtür (p<0.01). BaĢlangıçta elde 

edilen radyografik muayene skorlamasında hiçbir diĢte dentine ulaĢma görülmezken 

(%0), 12. ayda dentine ulaĢma oranında görülen artıĢ (%12.1) istatistiksel olarak 

anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorları ile 18. ayda elde 

edilen radyografik muayene skorları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

değiĢim görülmüĢtür (p<0.01). BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene 



 81 

skorlamasında, çürük görülmeme oranına (%36.4) göre, 18. ayda elde edilen 

radyografik muayenede çürük görülmeme oranındaki (%6.1) düĢüĢ istatistiksel olarak 

anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayenede hiçbir diĢte dentine ulaĢmıĢ 

çürük görülmezken; 18. ayda elde edilen radyografik muayenede (%21.2) görülen artıĢ 

istatistiksel olarak anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen DIAGNOdent skoruna göre 18. 

ayda elde edilen DIAGNOdent skorunda görülen artıĢ istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlıdır (p<0.01). 

 

 

ġekil 4.1-1:Kontrol grubundaki hastanın klinik takip radyografileri 

 

 

 

 

A B C 

E F D 

A: 44 nolu diĢin baĢlangıç radyografisi skor 1, görsel muayene skor 2b, Diagnodent 27 

B: 1. Kontrol (1.ay) skor 1 

C: 2. Kontrol (3. ay) skor 1 

D: 3. Kontrol (6. ay) skor 1 

E: 4. Kontrol (12. ay) skor 2 

F: 5. Kontrol (18.ay) skor 2, görsel muayene skor 2b, Diagnodent 20 
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Tablo 4.1-1: Kontrol Grubunun (Grup1) farklı zaman aralıklarında, üç değiĢik muayene 

yöntemi ile incelenmesinden elde edilen verilerin, dağılımı ve istatistiksel 

değerlendirilmesi 

 Görsel Muayene n(%) Radyografi n(%) DIAGNOdent 

Ort±SD 

(Medyan)  0 1a 1b 2a 2b 3 0 1 2 3 p 

0 - 
18 

(54,5) 

9 

(27,3) 

0   

(0) 

6 

(18,2) 

0    

(0) 

12 

(36,4) 

18 

(54,5) 

3 

(9,1) 

0    

(0) 
 14,82±8,18 (11) 

1. Ay - - - - - - 
12 

(36,4) 

18 

(54,5) 

3 

(9,1) 

0    

(0) 
0-1.ay: 

1,000 - 

3. Ay - - - - - - 
12 

(36,4) 

18 

(54,5) 

3 

(9,1) 

0    

(0) 
0-3.ay: 

1,000 - 

6. Ay - - - - - - 
11 

(33,3) 

16 

(48,5) 

5 

(15,2) 

1 

(3,0) 
0-6.ay: 

0,025* - 

12. Ay - - - - - - 
3 

(9,1) 

23 

(69,7) 

3 

(9,1) 

4 

(12,1) 

0-
12.ay: 

0,001** 
- 

18. Ay 
0  

(0) 

9 

(27,3) 

9 

(27,3) 

0   

(0) 

11 

(33,3) 

4 

(12,1) 

2 

(6,1) 

22 

(66,7) 

2 

(6,1) 

7 

(21,2) 
 24,24±22,26(15) 

p W: 0-18.ay: 0,001** W:0-18.ay: 0,001** 
W:0-18.ay: 

0,001** 

W:Wilcoxon sign test  *p≤0.05   **p≤0.01 

 

4.1.2. Ozon Tedavisi Grubu (Grup 2) 

 

Ozon grubuna dahil edilen 27 diĢ yüzeyinin, çeĢitli zaman aralıklarında yapılan 

görsel, radyografik ve DIAGNOdent ile muayenesinden elde edilen skorlar ve bu 

skorların dağılımı Tablo 4.1-2 de görülmektedir. BaĢlangıçta elde edilen görsel muyene 

skorları, 18.ay da yapılan görsel muayenede elde edilen skorlar ile karĢılaĢtırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). BaĢlangıçta elde edilen 

radyografik muayene skorları ile, 1. ay, 3. ay ve 6. aydaki radyografik muayene skorları 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). 

BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorları ile, 12. aydaki radyografik 

muayene skorları karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değiĢim 

görülmüĢtür (p<0.05). BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorlamasında 
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çürük görülmeme oranına (%14.8) göre, 12. aydaki çürük görülmeme oranındaki (%7.4) 

düĢüĢ istatistiksel olarak anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene 

skorları ile 18. aydaki radyografik muayene skorları karĢılaĢtırıldığında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı değiĢim görülmüĢtür (p<0.01). BaĢlangıçta elde edilen 

radyografik muayene skorlamasında çürük görülmeme oranına (%14.8) göre, 18. aydaki 

radyografik muayenede çürük görülmeme oranındaki (%7.4) düĢüĢ istatistiksel olarak 

anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorlamasında minenin 

½‟sinden daha fazlasının çürük olma oranına (%11.1) göre, 18. aydaki radyografik 

muayenede görülen (%22.2) artıĢ istatistiksel olarak anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen 

DIAGNOdent skoruna göre 18. ayda elde edilen DIAGNOdent skorunda görülen düĢüĢ 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 

 

 

ġekil 4.1-2:Ozon uygulaması yapılan hastanın klinik takip radyografileri 

A B C 

E F D 

A: 46 nolu diĢin baĢlangıç radyografisi skor 1, görsel muayene skor 1b, Diagnodent 17 

B: 1. Kontrol (1.ay) skor 1 

C: 2. Kontrol (3. ay) skor 1 

D: 3. Kontrol (6. ay) skor 1 

E: 4. Kontrol (12. ay) skor 1 

F: 5. Kontrol (18.ay) skor 1, görsel muayene skor 2b, Diagnodent 17 
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Tablo 4.1-2: Ozon Grubunun (Grup2) farklı zaman aralıklarında, üç değiĢik muayene 

yöntemi ile incelenmesinden elde edilen verilerin, dağılımı ve istatistiksel 

değerlendirilmesi 

 Görsel Muayene n(%) Radyografi n(%) DIAGNOdent 

Ort±SD 

(Medyan)  0 1a 1b 2a 2b 3 0 1 2 3 p 

0 - 
3 

(11,1) 

14 

(51,9) 

2 

(7,4) 

8 

(29,6) 

0   

(0) 

4 

(14,8) 

20 

(74,1) 

3 

(11,1) 

0   

(0) 
 

17,29±8,65 

(15) 

1. Ay - - - - - - 
4 

(14,8) 

20 

(74,1) 

3 

(11,1) 

0   

(0) 
0-1.ay: 

1,000 - 

3. Ay - - - - - - 
4 

(14,8) 

20 

(74,1) 

3 

(11,1) 

0   

(0) 
0-3.ay: 

1,000 - 

6. Ay - - - - - - 
3 

(11,1) 

20 

(74,1) 

4 

(14,8) 

0   

(0) 
0-6.ay: 

0,157 - 

12. Ay - - - - - - 
2 

(7,4) 

20 

(74,1) 

4 

(14,8) 

1 

(3,7) 

0-

12.ay: 
0,025* 

- 

18. Ay 4 

(14,8) 

0    

(0) 

7 

(25,9) 

3 

(11,1) 

13 

(48,1) 

0   

(0) 

2 

(7,4) 

18 

(66,7) 

6 

(22,2) 

1 

(3,7) 
 15,07±7,37(14) 

p W:0-18.ay: 0,214 W:0-18.ay: 0,008** 
W:0-18.ay: 

0,025* 

W:Wilcoxon sign test *p≤0.05   **p≤0.01 

4.1.3. APF Tedavisi Grubu (Grup 3) 

 

APF grubuna dahil edilen 33 diĢ yüzeyinin, çeĢitli zaman aralıklarında yapılan 

görsel, radyografik ve DIAGNOdent ile muayenesinden elde edilen skorlar ve bu 

skorların dağılımı Tablo 4.1-3 de görülmektedir. BaĢlangıçta elde edilen görsel muyene 

skorları, 18.ay da yapılan görsel muayenede elde edilen skorlar ile karĢılaĢtırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). BaĢlangıçta elde edilen 

radyografik muayene skorları ile, 1. ay, 3. ay ve 6. aydaki radyografik muayene skorları 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). 

BaĢlangıçta elde edilen görsel muyene skorları ile, 12. aydaki radyografik muayene 

skorları karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değiĢim görülmüĢtür 

(p<0.05). BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorlamasında çürük görülmeme 
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oranına (%18.2) göre, 12. aydaki çürük görülmeme oranındaki (%9.1) düĢüĢ istatistiksel 

olarak anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen görsel muyene skorları ile, 18. ayda elde 

edilen radyografik muayene skorları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

değiĢim görülmüĢtür (p<0.01). BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene 

skorlamasında minenin ½‟sinden daha fazlasının çürük olma oranına (%30.3) göre, 18. 

ayda elde edilen radyografik muayenede görülen (%42.4) artıĢ istatistiksel olarak 

anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorlamasında hiçbir diĢte 

dentine ulaĢmıĢ çürük görülmezken; 18. ayda elde edilen radyografik muayenede 

(%12.1) görülen artıĢ istatistiksel olarak anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen 

DIAGNOdent skoruna göre 18. ayda elde edilen DIAGNOdent skorunda görülen artıĢ 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 

 

 

ġekil 4.1-3: APF uygulanan hastanın klinik takip radyografileri 

 

A B C 

E F D 

A: 15 nolu diĢin baĢlangıç radyografisi skor 1, görsel muayene skor 1b, Diagnodent 7  

B: 1. Kontrol (1.ay) skor 1 

C: 2. Kontrol (3. ay) skor 1 

D: 3. Kontrol (6. ay) skor 1 

E: 4. Kontrol (12. ay) skor 1 

F: 5. Kontrol (18.ay) skor 1, görsel muayene skor 1b, Diagnodent 8 
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Tablo 4.1-3: APF Grubunun (Grup3) farklı zaman aralıklarında, üç değiĢik muayene 

yöntemi ile incelenmesinden elde edilen verilerin, dağılımı ve istatistiksel 

değerlendirilmesi 

 Görsel Muayene n(%) Radyografi n(%) DIAGNOdent 

Ort±SD 

(Medyan)  0 1a 1b 2a 2b 3 0 1 2 3 p 

0 - 
13 

(39,4) 

10 

(30,3) 

1 

(3,0) 

9 

(27,3) 

0   

(0) 

6 

(18,2) 

17 

(51,5) 

10 

(30,3) 

0    

(0) 
 18,73±16,45(13) 

1. Ay - - - - - - 
6 

(18,2) 

17 

(51,5) 

10 

(30,3) 

0    

(0) 

0-

1.ay: 

1,000 
- 

3. Ay - - - - - - 
6 

(18,2) 

17 

(51,5) 

10 

(30,3) 

0    

(0) 

0-

3.ay: 
1,000 

- 

6. Ay - - - - - - 
6 

(18,2) 

17 

(51,5) 

10 

(30,3) 

0    

(0) 

0-

6.ay: 
0,157 

- 

12. Ay - - - - - - 
3 

(9,1) 

19 

(57,6) 

9 

(27,3) 

2 

(6,1) 

0-

12.ay: 
0,034* 

- 

18. Ay 5 

(15,2) 

3 

(9,1) 

10 

(30,3) 

2 

(6,1) 

12 

36,4) 

1 

(3,0) 

2 

(6,1) 

13 

(39,4) 

14 

42,4) 

4 

(12,1) 
 25,91±21,30(22) 

p W:0-18.ay: 0,134 W:0-18.ay: 0,001** 
W:0-18.ay: 

0,013* 

W:Wilcoxon sign test *p≤0.05   **p≤0.01 

 

4.1.4. Antibakteriyel Dentin Bağlayıcı (C.P.Bond) Tedavi Grubu (Grup 4) 

 

C.P.Bond grubuna dahil edilen 33 diĢ yüzeyinin, çeĢitli zaman aralıklarında 

yapılan görsel, radyografik ve DIAGNOdent ile muayenesinden elde edilen skorlar ve 

bu skorların dağılımı Tablo 4.1-4 de görülmektedir. BaĢlangıçta elde edilen görsel 

muyene skorları, 18.ay da yapılan görsel muayenede elde edilen skorlar ile 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). 

BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorları ile, 1. ay, 3. ay ve 6. aydaki 

radyografik muayene skorları karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim 

görülmemiĢtir (p>0.05). BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorları ile, 12. 

aydaki radyografik muayene skorları karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 
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düzeyde değiĢim görülmüĢtür (p<0.05). BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene 

skorlamasında çürük görülmeme oranına (%24.2) göre, 12. aydaki çürük görülmeme 

oranındaki (%18.2) düĢüĢ istatistiksel olarak anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen 

radyografik muayene skorlaması ile, 18. ayda elde edilen radyografik muayene skorları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı değiĢim görülmüĢtür (p<0.05). BaĢlangıçta elde 

edilen radyografik muayene skorlamasında, hiçbir diĢte dentine ulaĢmıĢ çürük 

görülmezken; 18. ayda elde edilen radyografik muayenede (%9.1) görülen artıĢ 

istatistiksel olarak anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen DIAGNOdent skoruna göre 18. 

ayda elde edilen DIAGNOdent skorunda istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim 

görülmemiĢtir (p>0.05). 

 

 

ġekil 4.1-4:Antibakteriyel dentin bağlayıcı uygulanan hastanın klinik takip radyografileri 

 

A B C 

E F 
D 

A: 46 nolu diĢin baĢlangıç radyografisi skor 1, görsel muayene skor 1a, Diagnodent 4 

B: 1. Kontrol (1.ay) skor 1 

C: 2. Kontrol (3. ay) skor 1 

D: 3. Kontrol (6. ay) skor 1 

E: 4. Kontrol (12. ay) skor 1 

F: 5. Kontrol (18.ay) skor 1, görsel muayene skor 0, Diagnodent 4 
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Tablo 4.1-4: Antibakteriyel dentin bağlayıcı (C.P.Bond) Grubunun (Grup4) farklı zaman 

aralıklarında, üç değiĢik muayene yöntemi ile incelenmesinden elde edilen 

verilerin, dağılımı ve istatistiksel değerlendirilmesi 

 Görsel Muayene n(%) Radyografi n(%) DIAGNOdent 

Ort±SD 

(Medyan)  0 1a 1b 2a 2b 3 0 1 2 3 p 

0 - 
17 

(51,5) 

10 

(30,3) 

2 

(6,1) 

4 

(12,1) 

0   

(0) 

8 

(24,2) 

21 

(63,6) 

4 

(12,1) 

0   

(0) 
 14,51±12,35(10) 

1. Ay - - - - - - 
8 

(24,2) 

21 

(63,6) 

4 

(12,1) 

0   

(0) 

0-

1.ay: 

1,000 
- 

3. Ay - - - - - - 
8 

(24,2) 

21 

(63,6) 

4 

(12,1) 

0   

(0) 

0-

3.ay: 

1,000 
- 

6. Ay - - - - - - 
8 

(24,2) 

21 

(63,6) 

4 

(12,1) 

0   

(0) 

0-

6.ay: 

1,000 
- 

12. Ay - - - - - - 
6 

(18,2) 

21 

(63,6) 

6 

(18,2) 

0   

(0) 

0-

12.ay: 

0,046* 
- 

18. Ay 9 

(27,3) 

8 

(24,2) 

8 

(24,2) 

1 

(3,0) 

4 

(12,1) 

3 

(9,1) 

7 

(21,2) 

19 

(57,6) 

4 

(12,1) 

3 

(9,1) 
 17,94±22,26(8) 

p W:0-18.ay: 0,698 W:0-18.ay: 0,035* 
W:0-18.ay: 

0,302 

W:Wilcoxon sign test *p≤0.05   **p≤0.01 

 

4.1.5. CPP-ACP Tedavi Grubu (Grup 5) 

 

CPP-ACP grubuna dahil edilen 33 diĢ yüzeyinin, çeĢitli zaman aralıklarında 

yapılan görsel, radyografik ve DIAGNOdent ile muayenesinden elde edilen skorlar ve 

bu skorların dağılımı Tablo 4.1-5 de görülmektedir. BaĢlangıçta elde edilen görsel 

muyene skorları, 18.ay da yapılan görsel muayenede elde edilen skorlar ile 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). 

BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorları ile, 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 12. 

aydaki radyografik muayene skorları karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir 

değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05).  BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorları 
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ile 18. ayda elde edilen radyografik muayene skorları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). BaĢlangıçta elde edilen DIAGNOdent 

skoruna göre 18. ayda elde edilen DIAGNOdent skorunda görülen düĢüĢ istatistiksel 

olarak anlamlıdır (p<0.05). 

 

 

ġekil 4.1-5:CPP-ACP uygulanan hastanın klinik takip radyografileri 

 

 

 

A B C 

E F D 

A: 14 nolu diĢin baĢlangıç radyografisi skor 0, görsel muayene skor 1a, Diagnodent 10 

B: 1. Kontrol (1.ay) skor 0 

C: 2. Kontrol (3. ay) skor 0 

D: 3. Kontrol (6. ay) skor 0 

E: 4. Kontrol (12. ay) skor 0 

F: 5. Kontrol (18.ay) skor 0 görsel muayene skor 2a, Diagnodent 8 
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Tablo 4.1-5: CPP-ACP Grubunun (Grup5) farklı zaman aralıklarında, üç değiĢik 

muayene yöntemi ile incelenmesinden elde edilen verilerin, dağılımı ve 

istatistiksel değerlendirilmesi 

 Görsel Muayene n(%) Radyografi n(%) DIAGNOdent 

Ort±SD 

(Medyan)  0 1a 1b 2a 2b 3 0 1 2 3 p 

0 - 
12 

(37,5) 

17 

(53,1) 

1 

(3,1) 

2 

(6,3) 

0   

(0) 

17 

(53,1) 

14 

(43,8) 

1 

(3,1) 

0   

(0) 
 12,03±4,73(12) 

1. Ay - - - - - - 
17 

(53,1) 

14 

(43,8) 

1 

(3,1) 

0   

(0) 

0-

1.ay: 

1,000 
- 

3. Ay - - - - - - 
17 

(53,1) 

14 

(43,8) 

1 

(3,1) 

0   

(0) 

0-

3.ay: 

1,000 
- 

6. Ay - - - - - - 
17 

(53,1) 

13 

(40,6) 

2 

(6,3) 

0   

(0) 

0-

6.ay: 

0,655 
- 

12. Ay - - - - - - 
15 

(46,9) 

13 

(40,6) 

4 

(12,5) 

0   

(0) 

0-

12.ay: 

0,096 
- 

18. Ay 6 

(18,8) 

12 

(37,5) 

9 

(28,1) 

1 

(3,1) 

4 

(12,5) 

0   

(0) 

16 

(50,0) 

12 

(37,5) 

3 

(9,4) 

1 

(3,1) 
 9,72±6,66(8) 

p W:0-18.ay: 0,320 W:0-18.ay: 0,166 
W:0-18.ay: 

0,011* 

W:Wilcoxon sign test *p≤0.05   **p≤0.01 

 

4.1.6. Ozon+APF Tedavi Grubu (Grup 6) 

 

Ozon + APF grubuna dahil edilen 40 diĢ yüzeyinin, çeĢitli zaman aralıklarında 

yapılan görsel, radyografik ve DIAGNOdent ile muayenesinden elde edilen skorlar ve 

bu skorların dağılımı Tablo 4.1-6 de görülmektedir. BaĢlangıçta elde edilen görsel 

muyene skorları, 18.ay da yapılan görsel muayenede elde edilen skorlar ile 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı değiĢim görülmüĢtür (p<0.05). 

BaĢlangıçta elde edilen görsel muyenede skor 1a görülme oranına (%47.5) göre, 18.ay 

da yapılan görsel muayenede elde edilen skor 1a görülme oranındaki (%22.5) düĢüĢ 

istatistiksel olarak anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen görsel muyenede hiçbir olguda 

skor 3 görülmezken, 18.ay da yapılan görsel muayenede elde edilen skor 3 oranında 
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(%12.5) görülen artıĢ da anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene 

skorları ile, 1. ay, 3. ay ve 6. aydaki radyografik muayene skorları karĢılaĢtırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). BaĢlangıçta elde edilen 

radyografik muayene skorları ile, 12. aydaki radyografik muayene skorları 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değiĢim görülmüĢtür (p<0.05). 

BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorlamasında, hiçbir diĢte dentine ulaĢma 

görülmezken (%0) göre, 12. ayda dentine ulaĢma oranında görülen artıĢ (%17.5) 

istatistiksel olarak anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorları ile 

18. ayda elde edilen radyografik muayene skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

değiĢim görülmüĢtür (p<0.05). BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene 

skorlamasında, hiçbir diĢte dentine ulaĢmıĢ çürük görülmezken; 18. ayda elde edilen 

radyografik muayenede (%17.5) görülen artıĢ istatistiksel olarak anlamlıdır. BaĢlangıçta 

elde edilen DIAGNOdent skoruna göre 18. ayda elde edilen DIAGNOdent skorunda 

istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). 
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ġekil 4.1-6:Ozon ile birlikte APF uygulanan hastanın klinik takip radyografileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

E F D 

A: 35 nolu diĢin baĢlangıç radyografisi skor 0, görsel muayene skor 1a, Diagnodent 7 

B: 1. Kontrol (1.ay) skor 0 

C: 2. Kontrol (3. ay) skor 0 

D: 3. Kontrol (6. ay) skor 0 

E: 4. Kontrol (12. ay) skor 1 

F: 5. Kontrol (18.ay) skor 1, görsel muayene skor 1b, Diagnodent 10 
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Tablo 4.1-6: Ozon + APF Grubunun (Grup6) farklı zaman aralıklarında, üç değiĢik 

muayene yöntemi ile incelenmesinden elde edilen verilerin, dağılımı ve 

istatistiksel değerlendirilmesi 

 Görsel Muayene n(%) Radyografi n(%) DIAGNOdent 

Ort±SD  

(Medyan) 

 0 1a 1b 2a 2b 3 0 1 2 3 p 

0 - 
19 

(47,5) 

16 

(40,0) 

1 

(2,5) 

4 

(10,0) 

0    

(0) 

5 

(12,5) 

27 

(67,5) 

8 

(20,0) 

0    

(0) 
 14,02±9,66(12) 

1. Ay - - - - - - 
5 

(12,5) 

27 

(67,5) 

8 

(20,0) 

0    

(0) 

0-

1.ay: 

1,000 
- 

3. Ay - - - - - - 
6 

(15,0) 

26 

(65,0) 

8 

(20,0) 

0    

(0) 

0-

3.ay: 

0,317 
- 

6. Ay - - - - - - 
8 

(20,0) 

22 

(55,0) 

8 

(20,0) 

2 

(5,0) 

0-

6.ay: 

0,705 
- 

12. 

Ay 
- - - - - - 

6 

(15,0) 

24 

(60,0) 

3 

(7,5) 

7 

(17,5) 

0-

12.ay: 

0,046* 
- 

18. 

Ay 

4 

(10,0) 

9 

(22,5) 

17 

(42,5) 

2 

(5,0) 

3 

(7,5) 

5 

(12,5) 

6 

(15,0) 

24 

(60,0) 

3 

(7,5) 

7 

(17,5) 
 21,20±23,91(11,5) 

p W:0-18.ay: 0,031* W:0-18.ay: 0,046* 
W:0-18.ay: 

0,155 

W:Wilcoxon sign test *p≤0.05   **p≤0.01 

4.1.7. Ozon + Antibakteriyel Dentin Bağlayıcı (C.P.Bond) Tedavi Grubu 

(Grup 7) 

 

Ozon + C.P.Bond grubuna dahil edilen 32 diĢ yüzeyinin, çeĢitli zaman 

aralıklarında yapılan görsel, radyografik ve DIAGNOdent ile muayenesinden elde 

edilen skorlar ve bu skorların dağılımı Tablo 4.1-7 de görülmektedir. BaĢlangıçta elde 

edilen görsel muyene skorları, 18.ay da yapılan görsel muayenede elde edilen skorlar ile 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). 

BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorları ile, 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 12. 
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aydaki radyografik muayene skorları karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir 

değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorları 

ile 18. ayda elde edilen radyografik muayene skorları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). BaĢlangıçta elde edilen DIAGNOdent 

skoruna göre 18. ayda elde edilen DIAGNOdent skorunda görülen düĢüĢ istatistiksel 

olarak anlamlıdır (p<0.05). 

 

 

ġekil 4.1-7:Ozon ile birlikte antibakteriyel dentin bağlayıcı uygulanan hastanın klinik 

takip radyografileri 

 

 

 

 

A B C 

E F D 

A: 25 nolu diĢin baĢlangıç radyografisi skor 2, görsel muayene skor 2b, Diagnodent 33 

B: 1. Kontrol (1.ay) skor 2 

C: 2. Kontrol (3. ay) skor 2 

D: 3. Kontrol (6. ay) skor 1 

E: 4. Kontrol (12. ay) skor 1 

F: 5. Kontrol (18.ay) skor 1, görsel muayene skor 2b, Diagnodent 15 
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Tablo 4.1-7: Ozon + Antibakteriyel dentin bağlayıcı (C.P.Bond) Grubunun (Grup7) farklı 

zaman aralıklarında, üç değiĢik muayene yöntemi ile incelenmesinden elde edilen 

verilerin, dağılımı ve istatistiksel değerlendirilmesi 

 Görsel Muayene n(%) Radyografi n(%) DIAGNOdent 

Ort±SD 

(Medyan)  0 1a 1b 2a 2b 3 0 1 2 3 p 

0 - 
9 

(28,1) 

11 

(34,4) 

2 

(6,3) 

10 

(31,3) 

0   

(0) 

8 

(25,0) 

21 

(65,6) 

3 

(9,4) 

0   

(0) 
 14,87±7,83(12,5) 

1. Ay - - - - - - 
8 

(25,0) 

21 

(65,6) 

3 

(9,4) 

0   

(0) 

0-

1.ay: 

1,000 
- 

3. Ay - - - - - - 
8 

(25,0) 

19 

(59,4) 

5 

(15,6) 

0   

(0) 

0-

3.ay: 

0,157 
- 

6. Ay - - - - - - 
8 

(25,0) 

20 

(62,5) 

2 

(6,3) 

2 

(6,3) 

0-

6.ay: 

0,334 
- 

12. Ay - - - - - - 
7 

(21,9) 

19 

(59,4) 

4 

(12,5) 

2 

(6,3) 

0-

12.ay: 

0,107 
- 

18. Ay 1 

(3,1) 

7 

(21,9) 

11 

(34,4) 

1 

(3,1) 

10 

(31,3) 

2 

(6,3) 

7 

(21,9) 

19 

(59,4) 

4 

(12,5) 

2 

(6,3) 
 16,65±18,12(11) 

p W:0-18.ay: 0,284 W:0-18.ay: 0,107 
W:0-18.ay: 

0,046* 

W:Wilcoxon sign test *p≤0.05   **p≤0.01 

 

4.1.8. Ozon + CPP-ACP Tedavi Grubu (Grup 8) 

 

Ozon + CPP-ACP grubuna dahil edilen 25 diĢ yüzeyinin, çeĢitli zaman 

aralıklarında yapılan görsel, radyografik ve DIAGNOdent ile muayenesinden elde 

edilen skorlar ve bu skorların dağılımı Tablo 4.1-8 de görülmektedir. BaĢlangıçta elde 

edilen görsel muyene skorları, 18.ay da yapılan görsel muayenede elde edilen skorlar ile 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı değiĢim görülmüĢtür 

(p<0.01). BaĢlangıçta elde edilen görsel muyenede ile, 18.ay da yapılan görsel 

muayenede elde edilen çürük görülmeme oranındaki (%28) artıĢ istatistiksel olarak 

anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen görsel muyenede skor 1a görülme oranına (%52) 
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göre, 18.ay da yapılan görsel muayenede elde edilen skor 1a görülme oranındaki (%36) 

düĢüĢ istatistiksel olarak anlamlıdır. BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene 

skorları ile, 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 12. aydaki radyografik muayene skorları 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05).  

BaĢlangıçta elde edilen radyografik muayene skorları ile 18. ayda elde edilen 

radyografik muayene skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim 

görülmemiĢtir (p>0.05). BaĢlangıçta elde edilen DIAGNOdent skoruna göre 18. ayda 

elde edilen DIAGNOdent skorunda görülen düĢüĢ istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlıdır (p<0.01). 

 

 

ġekil 4.1-8:Ozon ile birlikte CPP-ACP uygulanan hastanın klinik takip radyografileri 

 

 

A B C 

E F D 

A: 45 nolu diĢin baĢlangıç radyografisi skor 0, görsel muayene skor 1a, Diagnodent 8 

B: 1. Kontrol (1.ay) skor 0 

C: 2. Kontrol (3. ay) skor 0 

D: 3. Kontrol (6. ay) skor 0 

E: 4. Kontrol (12. ay) skor 0 

F: 5. Kontrol (18.ay) skor 0, görsel muayene skor 0, Diagnodent 3 
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Tablo 4.1-8: Ozon + CPP-ACP Grubunun (Grup8) farklı zaman aralıklarında, üç değiĢik 

muayene yöntemi ile incelenmesinden elde edilen verilerin, dağılımı ve 

istatistiksel değerlendirilmesi 

 Görsel Muayene n(%) Radyografi n(%) DIAGNOdent 

Ort±SD 

(Medyan)  0 1a 1b 2a 2b 3 0 1 2 3 p 

0 - 
13 

(52,0) 

6 

(24,0) 

2 

(8,0) 

4 

(16,0) 

0   

(0) 

9 

(36,0) 

15 

(60,0) 

1 

(4,0) 

0   

(0) 
 13,48±7,36(11) 

1. Ay - - - - - - 
10 

(40,0) 

14 

(56,0) 

1 

(4,0) 

0   

(0) 
0-1.ay: 

0,317 
- 

3. Ay - - - - - - 
10 

(40,0) 

14 

(56,0) 

1 

(4,0) 

0   

(0) 
0-3.ay: 

0,317 
- 

6. Ay - - - - - - 
9 

(36,0) 

15 

(60,09 

1 

(4,0) 

0   

(0) 
0-6.ay: 

1,000 
- 

12. Ay - - - - - - 
7 

(28,0) 

16 

(64,0) 

2 

(8,0) 

0   

(0) 

0-

12.ay: 

0,180 
- 

18. Ay 7 

(28,0) 

9 

(36,0) 

4 

(16,0) 

1 

(4,0) 

4 

(16,0) 

0   

(0) 

7 

(28,0) 

16 

(64,0) 

2 

(8,0) 

0   

(0) 
 10,36±7,13(9) 

p W:0-18.ay: 0,005** W:0-18.ay: 0,180 
W:0-18.ay: 

0,001** 

W:Wilcoxon sign test *p≤0.05   **p≤0.01 

 

4.2. KONTROL GRUBU ĠLE DĠĞER GRUPLARIN ĠSTATĠSTĠKSEL 

KARġILAġTIRILMASI 

4.2.1. Kontrol Grubu Ġle Ozon Grubunun Ġstatistiksel KarĢılaĢtırılması 

 

ÇalıĢmada kontrol ve ozon grubuna dahil edilen 60 diĢ yüzeyinin baĢlangıç  ve 

18. ayda yapılan görsel, radyografik ve DIAGNOdent ile muayenesinden elde edilen 

skorlar ve iki grubun istatistiksel karĢılaĢtırmaları Tablo 4.2-1 de gösterilmektedir. 

Kontrol ve Ozon grubunun 18 aylık görsel muayene ile kontrollerin karĢılaĢtırıldığında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). 18. ayda ozon 

grubunda çürük görülmeme ve skor 2b görülme sıklığı kontrol grubundan anlamlı 
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Ģekilde yüksekken; kontrol grubunda skor 1a görülme sıklığı, ozon grubundan 

yüksektir. Kontrol ve Ozon grubunun 18. aydaki radyografik muayenesinden elde 

edilen bulgular karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). Aynı Ģekilde bu iki grubun DIAGNOdent ile muayenesinden elde edilen 

veriler karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemektedir 

(p>0.05). 

Tablo 4.2-1: Kontrol ve Ozon grubundan elde edilen verilerin istatistiksel olarak 

karĢılaĢtırılması 

Yöntem Görsel (n) Radyografi (n) DIAGNOdent 

Skoru  

Ort±SD 

(Medyan) 
Skor 0 1a 1b 2a 2b 3 0 1 2 3 

BaĢlangıç 

Kontrol 
0 18 9 0 6 0 12 18 3 0 14,82±8,18(11) 

18.ay 

Kontrol 
0 9 9 0 11 4 2 22 2 7 24,24±22,26(15) 

BaĢlangıç 

Ozon  
0 3 14 2 8 0 4 20 3 0 17,29±8,65(15) 

18.ay 

Ozon 
4 0 7 3 13 0 2 18 6 1 15,07±7,37(14) 

p 
x

2
:20,017 

p:0,001** 

x
2
:6,364 

p:0,095 

Z:-1,377; 

p:0,169 

x
2:

Ki-kare test Z: Mann Whitney U test  *p≤0.05  **p≤0.01 

4.2.2. Kontrol Grubu Ġle APF Grubunun Ġstatistiksel KarĢılaĢtırılması 

 

ÇalıĢmada kontrol ve APF grubuna dahil edilen 66 diĢ yüzeyinin baĢlangıç  ve 

18. ayda yapılan görsel, radyografik ve DIAGNOdent ile muayenesinden elde edilen 

skorlar ve iki grubun istatistiksel karĢılaĢtırmaları Tablo 4.2-2 de gösterilmektedir. 

Kontrol ve APF grubunun 18 aylık görsel muayene ile kontrollerin karĢılaĢtırıldığında 
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istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). 18. ayda APF grubunda 

çürük görülmeme oranı Kontrol grubundan anlamlı Ģekilde yüksekken; Kontrol 

grubunda skor 1a ve skor 3 görülme oranları, APF grubundan anlamlı Ģekilde yüksektir. 

APF ve Kontrol grubunun 18. aydaki radyografik muayenesinden elde edilen bulgular 

karĢılaĢtırıldığında  istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır 

(p<0.01). 18. aydaki röntgen sonuçlarına göre APF grubunda minenin ½‟sinden daha 

fazlasının çürük olma oranı, Kontrol grubundan anlamlı Ģekilde yüksekken; Kontrol 

grubunda minenin ½‟sinin çürük olma oranı, APF grubundan anlamlı Ģekilde yüksektir. 

APF ve Kontrol grubunun 18. ay DIAGNOdent düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Tablo 4.2-2: Kontrol grubu ile APF grubundan elde edilen verilerin istatistiksel olarak 

karĢılaĢtırılması 

Yöntem Görsel (n) Radyografi (n) DIAGNOdent 

Skoru  

Ort±SD 

(Medyan) 
Skor 0 1a 1b 2a 2b 3 0 1 2 3 

BaĢlangıç 

Kontrol 
0 18 9 0 6 0 12 18 3 0 14,82±8,18(11) 

18.ay 

Kontrol 
0 9 9 0 11 4 2 22 2 7 24,24±22,26(15) 

BaĢlangıç 

APF  
0 13 10 1 9 0 6 17 10 0 18,73±16,45(13) 

18.ay  

APF 
5 3 10 2 12 1 2 13 14 4 25,91±21,30(22) 

p 
x

2
:11,896 

P:0,036* 

x
2
:12,132 

p:0,007** 

Z:-0,218; 

p:0,827 

x
2:

Ki-kare test Z: Mann Whitney U test  *p≤0.05  **p≤0.01 
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4.2.3. Kontrol Grubu Ġle Antibakteriyel Dentin Bağlayıcı Grubunun 

Ġstatistiksel KarĢılaĢtırılması 

 

ÇalıĢmada kontrol ve antibakteriyel dentin bağlayıcı grubuna dahil edilen 66 diĢ 

yüzeyinin baĢlangıç ve 18. ayda yapılan görsel, radyografik ve DIAGNOdent ile 

muayenesinden elde edilen skorlar ve iki grubun istatistiksel karĢılaĢtırmaları Tablo 4.2-

3 de gösterilmektedir. Kontrol ve antibakteriyel dentin bağlayıcı grubunun 18 aylık 

görsel muayene ile kontrollerin karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p<0.05). 18. aydaki antibakteriyel dentin bağlayıcı grubunda çürük 

görülmeme oranı Kontrol grubundan anlamlı Ģekilde yüksekken; Kontrol grubunda skor 

2b görülme oranı, antibakteriyel dentin bağlayıcı grubundan anlamlı Ģekilde yüksektir. 

Kontrol ve antibakteriyel dentin bağlayıcı grubunun 18. aydaki radyografik 

muayenesinden elde edilen bulgular karĢılaĢtırıldığında  istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Kontrol grubunun 18. aydaki DIAGNOdent 

düzeyi, antibakteriyel dentin bağlayıcı grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı yüksektir (p<0.01).  
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Tablo 4.2-3: Kontrol grubu ile Antibakteriyel dentin bağlayıcı grubundan elde edilen 

verilerin istatistiksel olarak karĢılaĢtırılması 

Yöntem Görsel (n) Radyografi (n) DIAGNOdent 

Skoru  

Ort±SD 

(Medyan) 
Skor 0 1a 1b 2a 2b 3 0 1 2 3 

BaĢlangıç 

Kontrol 
0 18 9 0 6 0 12 18 3 0 14,82±8,18(11) 

18.ay Kontrol 0 9 9 0 11 4 2 22 2 7 24,24±22,26(15) 

BaĢlangıç 

Antibakteriyel 

dentin 

bağlayıcı 

0 17 10 2 4 0 8 21 4 0 14,51±12,35(10) 

18.ay 

Antibakteriyel 

dentin 

bağlayıcı 

9 8 8 1 4 3 7 19 4 3 17,94±22,26(84) 

p 
x

2
:13,706 

p:0,018* 

x
2
:5,430 

p:0,143 

Z:-3,171; 

p:0,002** 

x
2:

Ki-kare test Z: Mann Whitney U test  *p≤0.05  **p≤0.01 

 

4.2.4. Kontrol Grubu Ġle CPP-ACP Grubunun Ġstatistiksel KarĢılaĢtırılması 

 

ÇalıĢmada kontrol ve CPP-ACP grubuna dahil edilen 65 diĢ yüzeyinin baĢlangıç 

ve 18. ayda yapılan görsel, radyografik ve DIAGNOdent ile muayenesinden elde edilen 

skorlar ve iki grubun istatistiksel karĢılaĢtırmaları Tablo 4.2-4 de gösterilmektedir. 

Kontrol ve CPP-ACP grubunun 18 aylık görsel muayene ile kontrollerin 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). 18. 

aydaki CPP-ACP grubunda çürük görülmeme oranı Kontrol grubundan anlamlı Ģekilde 
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yüksekken; Kontrol grubunda skor 2b ve skor 3 görülme oranları, CPP-ACP grubundan 

anlamlı Ģekilde yüksektir. Kontrol ve CPP-ACP grubunun 18. aydaki radyografik 

muayenesinden elde edilen bulgular karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). 18. aydaki röntgen sonuçlarına göre CPP-

ACP grubunda çürük görülmeme oranı, Kontrol grubundan anlamlı Ģekilde yüksekken; 

Kontrol grubunda dentine ulaĢmıĢ ve minenin ½‟sinin çürük olma oranı, CPP-ACP 

grubundan anlamlı Ģekilde yüksektir. Kontrol grubunun 18. aydaki DIAGNOdent 

düzeyi, CPP-ACP grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir 

(p<0.01).  

Tablo 4.2-4: Kontrol grubu ile CPP-ACP grubundan elde edilen verilerin istatistiksel 

olarak karĢılaĢtırılması 

Yöntem Görsel (n) Radyografi (n) DIAGNOdent 

Skoru  

Ort±SD 

(Medyan) 
Skor 0 1a 1b 2a 2b 3 0 1 2 3 

BaĢlangıç 

Kontrol 
0 18 9 0 6 0 12 18 3 0 14,82±8,18(11) 

18.ay 

Kontrol 
0 9 9 0 11 4 2 22 2 7 24,24±22,26(15) 

BaĢlangıç 

CPP-ACP 
0 12 17 1 2 0 17 14 1 0 12,03±4,73(12) 

18.ay 

CPP-ACP 
6 12 9 1 4 0 16 12 3 1 9,72±6,66(8) 

p 
x

2
:14,683 

p:0,012* 

x
2
:18,519 

p:0,001** 

Z:-4,479; 

p:0,001** 

x
2:

Ki-kare test Z: Mann Whitney U test  *p≤0.05  **p≤0.01 
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4.2.5. Kontrol Grubu Ġle Ozon + APF Grubunun Ġstatistiksel 

KarĢılaĢtırılması 

 

ÇalıĢmada Kontrol ve Ozon + APF grubuna dahil edilen 73 diĢ yüzeyinin 

baĢlangıç ve 18. ayda yapılan görsel, radyografik ve DIAGNOdent ile muayenesinden 

elde edilen skorlar ve iki grubun istatistiksel karĢılaĢtırmaları Tablo 4.2-5 de 

gösterilmektedir. Kontrol ve Ozon + APF grubunun 18 aylık görsel muayene ile 

kontrollerin karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır 

(p<0.05). 18. aydaki Ozon + APF grubunda çürük görülmeme ve skor 1b görülme 

oranları Kontrol grubundan anlamlı Ģekilde yüksekken; Kontrol grubunda skor 2b 

görülme oranı, Ozon + APF grubundan anlamlı Ģekilde yüksektir. Kontrol ve Ozon + 

APF grubunun 18. aydaki radyografik muayenesinden elde edilen bulgular 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Kontrol grubunun 18. aydaki DIAGNOdent düzeyi, Ozon + APF grubundan istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). 
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Tablo 4.2-5: Kontrol grubu ile Ozon + APF grubundan elde edilen verilerin istatistiksel 

olarak karĢılaĢtırılması 

Yöntem Görsel (n) Radyografi (n) DIAGNOdent 

Skoru  

Ort±SD  

(Medyan) 
Skor 0 1a 1b 2a 2b 3 0 1 2 3 

BaĢlangıç 

Kontrol 
0 18 9 0 6 0 12 18 3 0 14,82±8,18(11) 

Bitim 

Kontrol 
0 9 9 0 11 4 2 22 2 7 24,24±22,26(15) 

BaĢlangıç 

Ozon+APF  
0 19 16 1 4 0 5 27 8 0 14,02±9,66(12) 

Bitim 

Ozon+APF 
4 9 17 2 3 5 6 24 3 7 21,20±23,91(11,5) 

p 
x

2
:12,589 

p: 0,028* 

x
2
:1,631 

p:0,652 

Z:-2,133; 

p:0,033* 

x
2:

Ki-kare test Z: Mann Whitney U test  *p≤0.05  **p≤0.01 

 

4.2.6. Kontrol Grubu Ġle Ozon + Antibakteriyel Dentin Bağlayıcı Grubunun 

Ġstatistiksel KarĢılaĢtırılması 

 

ÇalıĢmada Kontrol ve Ozon + antibakteriyel dentin bağlayıcı  grubuna dahil 

edilen 65 diĢ yüzeyinin baĢlangıç ve 18. ayda yapılan görsel, radyografik ve 

DIAGNOdent ile muayenesinden elde edilen skorlar ve iki grubun istatistiksel 

karĢılaĢtırmaları Tablo 4.2-6 de gösterilmektedir. Kontrol ve Ozon + antibakteriyel 

dentin bağlayıcı grubunun 18 aylık görsel muayene ile kontrollerin karĢılaĢtırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Kontrol ve Ozon + 

antibakteriyel dentin bağlayıcı grubunun 18. aydaki radyografik muayenesinden elde 

edilen bulgular karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 



 105 

bulunmamaktadır (p>0.05). Kontrol grubunun 18. aydaki DIAGNOdent düzeyi, Ozon + 

antibakteriyel dentin bağlayıcı grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir 

(p<0.05). 

Tablo 4.2-6: Kontrol grubu ile Ozon + Antibakteriyel dentin bağlayıcı  grubundan elde 

edilen verilerin istatistiksel olarak karĢılaĢtırılması 

Yöntem Görsel (n) Radyografi (n) DIAGNOdent 

Skoru  

Ort±SD 

(Medyan) 
Skor 0 1a 1b 2a 2b 3 0 1 2 3 

BaĢlangıç Kontrol 0 18 9 0 6 0 12 18 3 0 14,82±8,18(11) 

18.ay Kontrol 0 9 9 0 11 4 2 22 2 7 24,24±22,26(15) 

BaĢlangıç 

Ozon+Antibakteriyel 

dentin bağlayıcı 
0 9 11 2 10 0 8 21 3 0 14,87±7,83(12,5) 

18.ay 

Ozon+Antibakteriyel 

dentin bağlayıcı 
1 7 11 1 10 2 7 19 4 2 16,65±18,12(11) 

p 
x

2
:3,150 

p:0,677 

x
2
:6,428 

p:0,093 

Z:-2,425; 

p:0,015* 

x
2:

Ki-kare test Z: Mann Whitney U test  *p≤0.05  **p≤0.01 

 

4.2.7. Kontrol Grubu Ġle Ozon + CPP-ACP Grubunun Ġstatistiksel 

KarĢılaĢtırılması 

 

ÇalıĢmada Kontrol ve Ozon + CPP-ACP grubuna dahil edilen 58 diĢ yüzeyinin 

baĢlangıç ve 18. ayda yapılan görsel, radyografik ve DIAGNOdent ile muayenesinden 

elde edilen skorlar ve iki grubun istatistiksel karĢılaĢtırmaları Tablo 4.2-7 de 

gösterilmektedir. Kontrol ve Ozon + CPP-ACP grubunun 18 aylık görsel muayene ile 
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kontrollerin karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p<0.01). 18. aydaki Ozon + CPP-ACP grubunda çürük görülmeme oranı 

Kontrol grubundan anlamlı Ģekilde yüksekken; Kontrol grubunda skor 1b, skor 2b ve 

skor 3 görülme oranları, Ozon + CPP-ACP grubundan anlamlı Ģekilde yüksektir. 

Kontrol ve Ozon + CPP-ACP grubunun 18. aydaki radyografik muayenesinden 

elde edilen bulgular karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p<0.05). 18. aydaki röntgen sonuçlarına göre ozon + CPP-ACP 

grubunda çürük görülmeme oranı, Kontrol grubundan anlamlı Ģekilde yüksekken; 

Kontrol grubunda dentine ulaĢma oranı, Ozon + CPP-ACP grubundan anlamlı Ģekilde 

yüksektir. Kontrol grubunun 18. aydaki DIAGNOdent düzeyi, Ozon + CPP-ACP 

grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01).  

Tablo 4.2-7: Kontrol grubu ile ozon+ CPP-ACP grubundan elde edilen verilerin 

istatistiksel olarak karĢılaĢtırılması 

Yöntem Görsel (n) Radyografi (n) DIAGNOdent 

Skoru 

Ort±SD 

(Medyan) 
Skor 0 1a 1b 2a 2b 3 0 1 2 3 

BaĢlangıç 

Kontrol 
0 18 9 0 6 0 12 18 3 0 14,82±8,18(11) 

18. ay 

Kontrol 
0 9 9 0 11 4 2 22 2 7 24,24±22,26(15) 

BaĢlangıç 

Ozon + 

CPP-ACP 

0 13 6 2 4 0 9 15 1 0 13,48±7,36(11) 

18.ay 

Ozon + 

CPP-ACP 

7 9 4 1 4 0 7 16 2 0 10,36±7,13(9) 

p 

 

x
2
:16,398 

p:0,006** 

x
2
:9,808 

p:0,020* 

Z:-3,711; 

p:0,001** 

x
2:

Ki-kare test Z: Mann Whitney U test  *p≤0.05  **p≤0.01 
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5. TARTIġMA 

DiĢlerdeki çürük aktivitesinin varlığı farklı teĢhis yöntemleri ile ölçülmektedir. 

TeĢhis yöntemlerinden görsel muayene diĢhekimliğinin en eski ve vazgeçemiyeceği bir 

yöntemdir. Görsel muayene yöntemi ile çürük varlığının tespiti için bir çok çalıĢma 

yapılmıĢ ve skorlama sistemi geliĢtirilmiĢtir. 

Ismail AI (2004), 1966-2000 yılları arasında görsel muayenenin etkinliğini 

araĢtıran 29 farklı çalıĢmayı incelemiĢ ve her araĢtırmacının kendisine özgü bir 

skorlama oluĢturduğunu belirterek, 29 farklı teĢhis skorlamasına ulaĢtığını bildirmiĢtir.
72

 

Farklı skorlama sistemlerinin kullanılması, farklı verilerin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle baĢta DSÖ olmak üzere bir çok kurum bu konuda çalıĢmalar 

yapmakta fakat çalıĢmalarda kullanılmak üzere kesin bir görsel teĢhis yönteminde 

mutabık kalınamamaktadır. ÇalıĢmanın amacına bağlı olarak skorlama sistemlerinde 

değiĢiklik yapılması gerekebilmektedir.
182

 Ekstrand KR, (2004) yapmıĢ olduğu 

derlemede 1974-2004 yılları arasında yapılan görsel skorlama sistemlerini irdelemiĢtir. 

AraĢtırmacı görsel muayene sistemlerinde gözlenen prolemleri üç ana baĢlık altında 

toplamıĢtır: 

 Kavitasyon göstermeyen çürükler çok az araĢtırmada skorlamaya dahil 

edilmektedir 

 SaptanmıĢ çürüklerin skorlamasında farklı sonuç iliĢkileri 

bildirilmektedir 

 Arayüz çürükleri görsel muayene ile doğru olarak skorlanamamaktadır.
45

 

AraĢtırmamızda arayüz çürüklerinin sınıflanmasında Ekstrand KR‟ nin yapmıĢ 

olduğu skorlama sistemi kullanılmıĢtır. Zira bu sistemde, mine seviyesindeki kavite 

oluĢturmamıĢ baĢlangıç çürükleri daha detaylı değerlendirilebilmekte ve 

incelenebilmektedir. 
44

 Sheehy ve arkadaĢlarıda (2001) okluzal çürük varlığını 

inceledikleri in vivo çalıĢmada Ekstrand KR‟ nin görsel muayene skorlamasını 

kullanmıĢlar ve histolojik incelemelerle uygun sonuçlar veren bir skorlama sistemi 

olduğunu bildirmiĢlerdir. 
140
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Hintze ve ark. (1998, 1999), görsel muayenede reflektör ıĢığı (50 watt), ağız 

aynası, orak Ģeklinde sond kullanmıĢlardır. Sond ile kavitelerin fiziksel incelemesi 

yapılmamıĢ sadece kontürlerin kontrolü ve debrisin uzaklaĢtırılmasında kullanılmıĢtır. 

Sond ile uzaklaĢtırılamayan debris, diĢ ipi ile uzaklaĢtırılmıĢtır. Pamuk tamponlar, 

tükürük emici, hava-su spreyi görsel muayene sırasında ortamın kuru kalmasında 

hekime yardımcı olması için kullanılmıĢtır. 
62, 63

 Çürük teĢhisinde sond kullanımının 

görsel muayeneden daha etkin olmadığı bilinmekte ve teĢhisin sond ile yapılmaması 

tavsiye edilmektedir. 
44, 72

 

AraĢtırmamızda görsel muayene sırasında remineralize olabilecek minede, geri- 

dönülmez travmatik defekt meydana getirmemek ve infekte bölgeler arası karyojenik 

flora taĢımamak amacı ile sond ile teĢhis yapılmamıĢtır.  

Arayüz çürüklerinin teĢhisinde görsel muayenenin tek baĢına yeterli olmadığı ve 

doğru sonucu vermediğini bildiren bir çok çalıĢma yapılmıĢtır. Bu nedenle arayüz 

çürüklerinin baĢka bir teĢhis yöntemi ile desteklenmesi gerekmektedir. Arayüz 

çürüklerinin tespitinde ısırma radyografilerinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Nigel 

N ve ark. (2002) görsel muayene yaparak süt diĢi çürüklerini 3 yıl boyunca 

incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar dentini içine alan çürüklerin, yalnız mineyi ilgilendiren 

çürüklerden daha kolay teĢhis edilebildiğini bildirmiĢlerdir. Ancak, bu teĢhis yöntemi 

yeterli değildir. AraĢtırmacılar kavite açılması gereken durumlarda muhakkak diğer 

yöntemlerinde kullanılması gerektiğini bildirmiĢ ve görsel muayenenin özellikle 

radyografi ile desteklenmesi gerektiğini belirtmiĢledir. 
108

 Heinrich-Weltzein R ve ark. 

(2005) düz yüzey çürüklerini QLF ve görsel muayene kullanarak araĢtırmıĢlar. 879 

bukkal ve 882 lingual yüzeyi inceledikleri araĢtırmada iki sistemin beraber kullanılması 

ile %87.2 oranında çürük bildirirken, görsel muayene yönteminin tek baĢına %4.9, 

QLF‟in ise %7.9 oranında teĢhis ettiklerini bildirmiĢler ve görsel muayene ile beraber 

farklı teĢhis yöntemlerinin kullanılmasının teĢhisteki baĢarıyı arttırdığını 

belirtmiĢlerdir.
59

 TeĢhis yöntemi olarak ısırma radyografisi, görsel ve taktil muayene 

yöntemi kullanılan bir baĢka çalıĢmada ise okluzal yüzey çürüklerin %62 sini görsel 

muayene ile teĢhis ederken ısırma radyografi ile %74 ünü teĢhis edilebilmiĢtir. 1. büyük 

azı diĢinin mesialinde kalan arayüz çürüklerini görsel muayene ile %43 ünü teĢhis 

edilebilirken ısırma radyografi ile %91 ini teĢhis edilebilmektedir.
107

 ÇalıĢmamızda tüm 



 109 

bu nedenlerden dolayı görsel muayene ile birlikte radyografik muayene ve laser 

fluoressans ile muayene yöntemi kullanılmıĢtır.  

Hintze H. ve ark. (1999) yapmıĢ oldukları çalıĢmada 386 adet aproksimal yüzey 

baĢlangıç çürüğünü 2.5 yıl gözlemlemiĢlerdir. Kontrollerini her 6 ayda bir ısırma 

radyografisi alarak yapmıĢlardır. 
62

 Santiago S G ve ark. (2005) yapmıĢ oldukları 

araĢtırmada kavitesi olmayan aproksimal beyaz opak lezyonları incelemiĢler. Bu 

iĢlemde tanı yöntemi olarak 6 ayda bir ısırma radyografilerden yararlanmıĢlardır. 
135

  

ÇalıĢma, birinci, üçüncü, altıncı ve onikinci aylarda KwikByteSensoCover kullanılarak 

alınan dijital ısırma radyografileri üzerinde yürütülmüĢtür. Bu Ģekilde daha az sayıda 

radyografi ile daha fazla diĢ yüzeyi incelenebilmekte böylece araĢtırmaya dahil edilen 

bireyler daha az röntgen ıĢınına maruz kalmaktadır. 
61, 62, 107, 174, 177

 Bütün bunların 

yanısıra dijital radyografi kullanımı arĢivlemede ve değerlendirmede kolaylık 

sağlamaktadır. Radyografilerin değelendirilebilmesi için standart radyografi elde 

edilmesi gereklidir. Chadwick BL ve ark. (1999) kavite açılmıĢ diĢlerden, farklı 

açılardan radyografi alındığında elde edilen görüntüleri değerlendirmiĢlerdir. IĢının 5, 

10 ve 15
0 

açılar ile yönlendirilmesinin, bazı kavitelerde, % 400‟e varan farklılıklar 

yaratabildiğini belirtmiĢler ve arayüz kavitelerinde kontrollerin standart bir Ģekilde 

yapılmalarını tavsiye etmiĢlerdir. 
33

 Bizim çalıĢmamızda da standart radyografiler elde 

edebilmek amacıyla kwik byte sensor tutucular kullanılmıĢ ve standart görüntüler 

üzerinde değerlendirme olanağı sağlanmıĢtır. Böylece arayüz çürüklerinin geliĢimi 

yapılan kontrollerde izlenebilmiĢtir. 

Wenzel A ve ark (2002) de yapmıĢ oldukları araĢtırmada bilgisayar destekli 

çürük teĢhis programı ile insan gözlemcilerin dijital radyografilerdeki baĢarısını 

karĢılaĢtırmıĢtır. Ġnsan gözlemcilerin arayüz çürüklerinin teĢhisinde daha baĢarılı 

olduklarını bildirmiĢtir. 
178

 Morgan MV ve ark. (2008) yaptıkları araĢtırmada çekilen 

dijital radyografileri izole odada 20 lüks ıĢık aydınlatması altında 22 inch ekranda 

skorlamıĢ, Kutcher ve ark (2006) ise bilgisayarın üzerine koruyucu örtü koyarak 

görüntüleri incelemenin etkinliğini araĢtırmıĢtır. AraĢtırmacılar farklı ıĢık kaynakları 

altında yapılan incelemelerin farklı skorlamalara neden olduğu ve gün ıĢığı almayan 

izole bir odada standart ıĢık kaynağı altında skorlama yapılması gerektiğini 

bildirmiĢlerdir.
85, 101

 Bu sebeple çekilen radyografilerin incelenmesi için standart 

Ģartların elde edilmesi gerekmektedir. ÇalıĢmamızda alınan radyografilerin skorlanması 
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75 watt. ıĢık aydınlatmalı izole odada, 16 inch bilgisayar ekranında (HP Pavilion 

Entertainment PC) ve “Microsoft Office Picture Manager” programı kullanılarak 0 

Brightness, 0 Contrast, 0 Midtone, 0 Highlight, 0 Shadow ayarları ile  tam ekran 

görünümünde yapılmıĢtır. 

İn vitro ve in vivo Ģartlar kullanılarak görsel ve radyografik muayenenin 

etkinliğini karĢılaĢtıran çalıĢmalar arasında paralellik bulunmamaktadır. 
78

 İn vitro 

Ģartlar oluĢturulduğunda komĢu diĢler bulunmamakta ve bu durum hem görsel hem de 

radgyografik muayenenin etkinliğini arttırmaktadır. Bu nedenle separasyon lastikleri 

kullanılarak komĢu diĢ ile olan kontağın kaldırılması ve muayenenin bu Ģekilde 

yapılması fikri ortaya atılmıĢtır. Gerçektende arayüzdeki küçük lezyonların teĢhisinde 

separasyondan sonra görsel muayene ile %50 daha fazla kavitasyon teĢhis 

edilebilmektedir. 
62

 Separasyondan sonra radyografik muayenede de benzer bulgular 

elde edilmiĢtir.
125

 Bu Ģekilde yapılan radyografik muayenede süperpozisyonlar 

oluĢmamakta ve arayüzeylerden net olarak görüntü alınabilmektedir. 
62, 78

 Separasyon, 

gerek görsel muayenede sağladığı etkinlik, gerekse radyografik muayenede 

süperpozisyonları elimine etmesi, gerçek ve doğru çürük teĢhisine ulaĢtırabilmektedir. 

63, 125
 İn vivo Ģartlarda yürütülen çalıĢmamızda bu nedenlerle muayene öncesi hastalara 

separasyon lastiği uygulanmıĢtır. Bu uygulama yanlızca baĢlangıç ve 18 aylık kontroller 

öncesi yapılmıĢ, diğer kontrollerde etik nedenlerle yapılmamıĢtır.  

ÇalıĢmamızda görsel ve radyografik muayenin yanısıra üçüncü bir teĢhis 

yöntemi olarak laser fluoressans yöntemi tercih edilmiĢtir. Zira yapılan çalıĢmalarda 

farklı teĢhis yöntemlerinin birlikte kullanımı ile daha doğru değerlendirmeler 

yapılabileceği bildirilmektedir.
96, 143

 Günümüzde bir çok yeni muayene yöntemi ve 

cihaz geliĢtirilmiĢtir. Bu yeni yöntem ve cihazların güvenilirlikleri karĢılaĢtırıldığında 

anlamlı farklılıklar elde edilememektedir. 
155

 Bununla birlikte laser fluoressans 

yöntemini uygulayabilmek için geliĢtirilen DIAGNOdent cihazı bir çok açıdan avantaj 

sağlayabilmektedir.
89

 Cihaz görsel ve radyografik muayeneye göre daha erken 

dönemlerde çürük teĢhisi yapabilmektedir.
10, 142

 Gizli çürük olarak tanımlanan 

çürüklerin teĢhisi bu yöntemle güvenli olarak yapılabilmektedir. 
15, 83

 Bu verilerin ıĢığı 

altında kullanım kolaylığı ve sayısal değer verme imkanı tanıması ve yapılan 

çalıĢmalarda güvenilir bir teĢhis yöntemi olduğunun kanıtlanmasından dolayı lazer 
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flourossence yöntemi ile muayene araĢtırmamızda kullanılan üçüncü teĢhis yöntemi 

olmuĢtur.  

DIAGNOdent cihazının kullanımı sırasında muayene edilecek yüzeylerin kuru 

olması önem taĢımaktadır. 
90

 Kuru ve ıslak yüzeylerde yapılan değerlendirmeler 

arasında farklılıklar görülmektedir. 
142

 Ancak yüzeyler kurutulduğunda opak 

lekelenmeler ve hipoplazik oluĢumlar bu yöntemle ayırt edilebilmektedir. Bununla 

birlikte yüzeylerdeki besin artıkları, diĢ taĢları gibi oluĢumlar  muayene sonuçlarını 

etkileyebilmektedir.
83

 Bu nedenle çalıĢmamızda laser fluoresans yöntemi kullanılmadan 

önce yüzeyler temizlenmiĢ ve kurutulmuĢtur.  

Klinik takip çalıĢmalarında, standart durumun, kalibrasyonun, çalıĢmanın neyi 

amaçladığı ve ne amaçla yapıldığının belirtilmesinin ve çalıĢma sonuçlarının nasıl 

değerlendirilmesi gerektiğinin önceden tespit edilmesi gerektiği belirtilmiĢtir.
60

 Klinik 

çalıĢmalarda uygulanan skorlama sistemleri çoğu zaman diğer çalıĢmalarla karĢılaĢtırma 

yapmaya olanak verememektedir. Klinik çalıĢmalar yoğun emek, güç ve hem 

araĢtırmacının hemde hastanın zaman ayırmasını gerekmektedir. Bu sebeple hasta 

takibinin zamanında ve düzenli yapılması büyük önem gerekmektedir. Assaf ve ark. 

klinik uygulamalarında kontrol zamanında yaĢanan güçlükleri bildirmiĢtir. 
7
 Klinik 

çalıĢmalarda etik kurul raporunun alınması ve yasal prosedürlerin fazlalığı çalıĢmanın 

süresinin uzamasına neden olmaktadır. 
60, 71

  

DiĢ çürüğü asidojenik bakterilerin oluĢturduğu bir infeksiyon olarak da 

tanımlanabilmektedir. Bu tanımdan yola çıkılarak asidojenik bakterilerin ortadan 

kaldırılması ile çürüğün engellenebileği yada baĢlangıç çürük lezyonlarında çürük 

aktivitesinin durdurulabileceği düĢünülmüĢtür. Bu amaçla uzun yıllardan beri ağız 

antiseptiği olarak kullanılan ozonun çürüğün önlenmesi amacı ile kullanımı gündeme 

gelmiĢtir. 
47, 66

 Gerçektende yapılan çalıĢmalarda ozon uygulamasının mutans ve 

sobrinus streptokoklarına bakterisid etki ettiği ortaya konmuĢtur.
17

 Ozon uygulamaları 

kök yüzeyi çürüklerinin non invasif tedavisinde flor ile birlikte kullanıldığında, aktif 

lezyonların pasif lezyona dönüĢtüğü bilinmektedir.
64

 Bunun yanı sıra restorasyon öncesi 

kavite dezenfektanı olarak kullanımı da restorasyonların klinik baĢarısını arttırdığı 

yolunda veriler elde edilmiĢtir.
121

 Bu verilerden yola çıkarak baĢlangıç arayüz 

çürüklerinin non invasif tedavisinde ozonun tek baĢına yada diğer non invasif tedavi 
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yöntemleri ile birlikte kullanılmasının etkilerinin saptanabilmesi için ozon uygulamaları 

çalıĢmamıza dahil edilmiĢtir. 

Restoratif diĢ tedavilerinde baĢarısızlığın temel nedenlerinden olan çürük 

rezidivi ve rekürrent çürüklerle sıklıkla karĢılaĢılması, araĢtırıcıları, rezin materyallerin 

ve dentin bağlayıcı sistemlerin antibakteriyel etkinliklerini irdelemeye ve bunların 

geliĢtirilmesi için yeni arayıĢlar içine girmeye yöneltmiĢtir. Kompozit restorasyonlar 

göz önüne alındığında, antibakteriyel etkinliğin sağlanabileceği iki komponent vardır: 

kompozit reçine ve dentin bağlayıcı ajan. Kompozit reçinenin antibakteriyel etkinliği, 

restorasyon yüzeyinde ve komĢu diĢ dokularındaki plak birikiminin önlenmesi Ģeklinde 

olabilir. Bağlayıcı ajanın antibakteriyel etkinliği ise temas ettiği kavitenin 

dezenfeksiyonunun sağlanması ve mikrosızıntı yolu ile dolgu-diĢ arayüzüne invaze 

olmuĢ bakterilerin aktivitelerinin önlenmesi Ģeklinde olabilmektedir.
105

 Dentin bağlayıcı 

sistemlerin içeriği reçine esaslıdır ve kullanılan monomerlerin antibakteyel etkileri ya 

çok azdır ya da hiç antibakteriyel etkileri yoktur. Fakat dentin bağlayıcı ajanların 

bazılarında, içerdikleri bazı özel bileĢenler nedeniyle antibakteriyel etki 

gözlenebilmektedir.
68

 1994 yılında Imazato, MDPB (12-methacryloyloxy dodecyl 

pyridinium bromide) isimli antibakteriyel bir monomer geliĢtirmiĢ ve bunun self-

etching primerlere ilave edilebileceğini göstermiĢtir.
69, 70

 MDPB, metakrilat grubu ile 

antibakteriyel kuaterner amonyumun kombine edilmesi ile geliĢtirilmiĢ olan, oral 

streptokoklara karĢı antibakteriyel aktivite gösteren  bir monomerdir.
69, 70

 Primer 

içindeki polimerize olmamıĢ MDPB, güçlü bakterisidal etki gösterdiğinden, MDPB 

içeren dentin bağlayıcı ajan uygulandığında kavitedeki rezidüel bakteri aktivitesi 

durdurulabilmektedir.
69

 Polimerizasyon sonrasında ise antibakteriyel MDPB 

komponenti dentin-adeziv arayüzünde stabil hale gelmektedir.
4
 Antibakteriyel etkinliği 

sayesinde bu bölgede kontakt inhibitörü gibi davranarak yeni bakteri kolonizasyonunu 

engellemektedir. Herhangi bir kimyasal grubu serbestlemeyen bu monomer bakteri 

yüzeyi ile temas ettiğinde bakteri hücresinin ölümüne ya da inaktif duruma gelmesine 

neden olmaktadır. Dolayısıyla hem polimerizasyon öncesi hem de sonrasında 

antibakteriyel etkinlik gösterebilmektedir. MDPB‟nin 10 μg/ml konsantrasyon ve 

altında sitotoksisite göstermediği, elde edilen diğer değerlerin dental materyallerdeki 

monomerlerle benzer olduğu bildirilmiĢtir.
68, 69

 BaĢlangıç arayüz çürükleri reçine 

infiltrasyonu gibi non invasif yöntemlerle durdurulabilmektedir. 
113

 Bu yöntemlerde 

antibakteriyel etkide gösterebilen bonding kullanımı ek faydalar sağlayabilir. Bu 
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nedenle çalıĢmamızda antibakteriyel etki gösteren MDPB içerikli bağlayıcı ajanın 

reçine infiltrasyonu amacıyla kullanılması uygun görülmüĢtür. 

ÇalıĢmamızda baĢlangıç arayüz çürüklerinin non invasif tedavisi amacıyla 

reçine infiltrasyonu yönteminin yanısıra remineraliralizyona etkileri bilinen flor ve CPP 

de kullanılmıĢtır. CPP sütten elde edilen protein yapıda bir bileĢik olup hem tükürük 

tamponlama kapasitesine etki etmekte 
2
 hem de içeriğindeki kalsiyum ve fosfat 

sayesinde reminerilizasyona direkt veya indirekt olarak etki edebilmektedir. 
38, 130

 

Kalsiyum ve fosfat solüsyonlarının ayrı ayrı uygulanması ile herhangi bir 

reminerilizasyon elde edilememekte, bu iki kimyasal yapıyı birlikte barındıran CPP-

ACP nin ise kalsiyum fosfat dengesi sağlayarak reminerilizasyon oluĢturabileceği 

bildirmiĢtir.
152

 Gerçektende CPP-ACP içeren ürünlerin diĢ yüzeylerinde 

reminerilizasyon sürecini hızlandırmakta, kolalı içeceklerle demineralize olmuĢ mineyi 

iyileĢtirebilmekte ve diĢ morfolojisinde az da olsa farklılıklar meydana 

getirebilmektedir.
115, 126, 153

 ÇalıĢmamızda, baĢlangıç arayüz lezyonlarının non invasif 

tedavisinde etkili olabileceğini düĢündüğümüz bu yeni üründe kullanılmıĢtır. DiĢlerin 

separasyonu sonrası topikal olarak CPP-ACP uygulanmıĢ ve deneklerden çalıĢma 

süresince bu ürünü kullanmaları istenmiĢtir. Hastalar çalıĢma süresince normal günlük 

ağız bakımlarının yanısıra bu ürünü de kullanmıĢlardır. Bu durumda diĢ macunu ile 

alınan flor ve CPP-ACP birlikte kullanılmıĢtır. Yani flor ve CPP-ACP birlikte 

etkisinden söz edilmelidir. Zira, NaF ve kaseinkalsiyumfosfat içeren ağız gargaralarının 

remineralizasyona etkileri arasında fark bulunmazken, iki ürünün beraber kullanılması 

sinerjik etki meydana getirebilmektedir. 
40, 84, 170 

Bizim çalıĢmamızda CPP-ACP ve flor 

uygulamaları birlikte yapılmamıĢtır. Bununla birlikte günlük diĢ macunu kullanımı ile 

alınan flor nedeni ile bu çalıĢmada CPP-ACP uygulamaları ile elde edilen verilerin salt 

CPP-ACP kaynaklı olmadığı göz önünde tutulmalıdır. DiĢ macunları ile birlikte alınan 

NaF ise opak mine lezyonlarında iyileĢme için yeterli olamamaktadır.
187

 Amin florid 

içeren macunların ise bu tür lezyonlarda etkili olaileceği yönünde veriler 

bulunmaktadır.
184

 Kullanılan flor bileĢiği, konsantrasyonu, uygulama süresi ile ilgili 

günümüze kadar bir çok çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda kullanılan bileĢik ve 

konsantrasyonu ile çok farklı veriler elde edilsede, her ne Ģekilde olursa olsun flor iyonu 

de-remineralizasyon olayına karıĢmakta ve etkisini oluĢturmaktadır. 
30, 46, 73, 150, 156, 161

 

Ancak, baĢlangıç mine lezyonlarında, hangi uygulama yapılırsa yapılsın, 

remineralizasyon süreci ilerlese de, bu hiçbir zaman tam bir iyileĢme olarak 
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algılanmamalıdır. 
180

 Yüksek konsantrasyonda profesyonel flor uygulamalarının 

baĢlangıç mine lezyonlarının tedavisinde daha etkin olduğunu bildiren veriler 
34, 35, 93

 

bulunduğundan çalıĢmamızda profesyonel olarak yerel flor uygulmaları kullanılmıĢtır.  

Klinik çalıĢmalarda uygulanan materyaller birbirleri ile karĢılaĢtırılabildikleri 

gibi, her hangi bir uygulama yapılmayan kontrol grubu ile de istatistiksel olarak 

karĢılaĢtırılabilirler.
60

 

Kontrol grubunun radyografik muayenesinden elde edilen veriler istatistiksel 

olarak değerlendirildiğinde anlamlı bulgular elde edilmiĢtir.(Tablo: 4.1-1) Bu grupta 

baĢlangıçta çürük görülmeme oranı %36.4 iken 18. ayda %6.1 olmuĢtur. Bu beklenen 

bir bulgudur. Bu bulgu hem görsel hem de DIAGNOdent muayenesi sonucunda elde 

edilen veriler ile de uygunluk göstermektedir. Stenlund ve ark. (2002) 10 yıl süreli 

klinik takip çalıĢmasında, her yıl 100 kiĢide 19 yeni arayüz çürüğünün geliĢtiğini 

gözlemiĢtir. 
145

 AraĢtırmamızda kontrol gurubunda görülen %21.2  lik çürük kavitesi 

oluĢumu bu çalıĢma ile paralellik göstermektedir. AraĢtırmaya dahil edilen 255 diĢin 

görsel muayenesi sonucu 15 diĢte arayüz çürüğü belirlenmiĢtir. Bu bulguda Mejàre I ve 

ark.(1998) bulguları ile uyumludur. 
97

 Radyografik muayenede gözlenen mine 

seviyesindeki radyolusent alanların 18 aylık süreçte dentine ulaĢabildiği ve 

kavitasyonlar oluĢtuğu gözlenmektedir. Bu süreçte bu tür lezyonlara müdahale edilmesi 

gereklidir.  

Ozon grubunun radyografik muayenelerden elde edilen verilerin istatistiksel 

olarak değerlendirildiğinde anlamlı bulgular elde edilmiĢtir. Bu grupta minenin ½ sini 

açmıĢ çürüklerde (skor2) artıĢ görülmesine rağmen, minenin ½ sine ulaĢmamıĢ  

çürüklerin (skor 1) durağan hale geldiği görülmektedir. Görsel muayene verileri 

incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluĢmasada, DIAGNOdent 

verilerinde iyileĢme yönünde fark görülmektedir. (Tablo:4.1-2) Bu bulguların ıĢığı 

altında ozon gazı uygulamasının, skor 1a lezyonlarında mikroorganizmaları ortadan 

kaldırdığı ve böylece deminerilizasyonun ilerlemesini durdurduğu düĢünülebilir. Ozon 

uygulamasının tüm mine kalınlığında etkili olmadığı, ancak minenin yüzeyel yarısında 

antibakteriyel etki gösterdiği söylenebilir. 

Uzun yıllardan beri florapatit oluĢturarak diĢ dokularının asit ataklarına karĢı 

daha dirençli bir yapı oluĢturduğu bilinen flor uygulamaları, radyografik muayenelerde 

elde edilen verilerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde anlamlı olarak çürüğün 
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ilerleme yönünde olduğu gözlenmiĢtir. DIAGNOdent muayenesi ile elde edilen veriler 

de aynı yöndedir. (Tablo:4.1-3) BaĢlangıçta görsel muayenede %39.4 olan skor 1a 

görülme sıklığının, 18. ayın sonunda %9.1‟e gerilemesi, flor iyonunun arayüz baĢlangıç 

mine lezyonlarının reminerilizasyonunda yeterli olmadığını düĢündürmektedir. Benzer 

bulgular Zantner C ve ark. (2006) yaptıkları araĢtırmada da ortaya çıkmaktadır. 
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ÇalıĢmamızda hastalara ağız hijyeni eğitimi verilmiĢ olsada, arayüzlerde plak 

kontrolünün zorluğu, bu bölgede çürük yapıcı mikroorganizma aktivitesinin devam 

etmesine neden olmakta ve flor uygulamasının etkilerini gölgelemektedir.  

Ozon gazı ile APF jelinin birlikte kullanıldığı Grup 6‟nın radyografik 

muayenesinden elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildiğinde anlamlı 

bulgular elde edilmiĢtir. Özellikle, baĢlangıçta minenin ½‟sini aĢmıĢ lezyonlar (skor 2), 

18. ayın sonunda dentine ulaĢmıĢtır. Aynı durum görsel muayenede de elde edilmiĢtir. 

Ancak DIAGNOdent ile muayenede elde edilen verilerde anlamlı farklıklar 

gözlemlenmemektedir. (Tablo 4.1-6) Arayüz baĢlangıç lezyonlarında bu 

uygulamalardan beklenilmesi gereken, lezyonların durağan lezyon haline gelmesidir. 

Tam bir reminerilizasyon oluĢması teorik olarak mümkün olsada arayüzdeki plak 

birikiminin yeterince önlenememesi reminerilizasyonu engellemektedir. Bunun yanısıra 

yapılan çalıĢmalarda deminerilize olmuĢ minenin, remineralize olarak tamamen 

iyileĢmesinin mümkün olamıyacağı bildirilmektedir. 
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Arayüz erken mine lezyonlarına CPP-ACP‟nin yalnız baĢına uygulanması (Grup 

5) ve CPP-ACP‟nin ozon ile birlikte uygulanması (Grup 8) 18 ay sonunda radyografik 

olarak değerlendirildiğinde anlamlı farklar elde edilememiĢtir. Ancak DIAGNOdent ile 

elde edilen veriler anlamlıdır. (Tablo: 4.1-5, Tablo:4.1-8) Aynı Ģekilde görsel 

muayeneden elde edilen verilerde bu lezyonların iyileĢme eğiliminde olduğunu 

göstermektedir. Bu durum CPP-ACP içeren ürünlerin reminerilizasyona katkısını 

düĢündürmelidir. Her iki uygulama Ģeklinde de 18 ayın sonundaki görsel muayenede 

skor 3 elde edilememesi baĢlangıç mine lezyonlarına durağan Ģekle dönüĢtüğünü 

göstermektedir. Rahiotis C ve Vougiouklakis G (2007) deneysel olarak deminerilize 

edilen diĢ dokularına CPP-ACP içeren Tooth Mousse uygulaması ile deminerilize 

alanların azaldığını, reminerilize alanların ise artıĢını bildirmiĢlerdir. Yazarların bu 

bulguları bizim düĢüncemizi destekler niteliktedir. 
124
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BaĢlangıç arayüz mine lezyonlarına antibakteriyel dentin bağlayıcı 

uygulamasından 18 ay sonrasında radyografik muayeneden elde edilen veriler 

istatistiksel olarak değerlendirildiğinde anlamlı farklar gözlenirken, görsel muayene ve 

DIAGNOdent verilerinde anlamlı farklar elde edilememiĢtir.(Tablo: 4.1-4) Ancak 

görsel muayene verileri incelendiğinde baĢlangıçta %51.5 olan skor 1a görülme sıklığı 

18. ayın sonunda %24.2‟e düĢmüĢ ve bu dönemde çürük görülmeme sıklığı (skor 0) 

%27.3 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu veriler skor 1a olarak tanımlanan lezyonların büyük 

çoğunluğunun iyileĢtiğini göstermektedir. Benzer bulgular baĢlangıç lezyonlarının skor 

1a dıĢındaki aĢamalarında geçerli değildir. Bu durumun skor 1a lezyonlarda bağlayıcı 

ajanın lezyon derinliğinin tamamına infiltre olabilmesi ile açıklanabilir. Zira 

çalıĢmamızda bağlayıcı ajan uygulaması üretici firmanın önerileri doğrultusunda 

standart olarak yapılmıĢtır. ÇalıĢmada kullandığımız bağlayıcı ajan self-etching primer 

olup zayıf asit karakterdedir. (pH:2) Yapılan çalıĢmalarda farklı konsatrasyondaki 

asitlerin baĢlangıç mine lezyonlarında bağlayıcı ajanın infiltrasyonunda etkili olduğu 

bildirilmektedir.
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 Asit konsantrasyonun artması bağlayıcı ajanın çürüğün derin 

tabakalarına infiltrasyonu ile sonuçlanmaktadır. ÇalıĢmamızda kullandığımız Clearfil 

Protect Bond‟un zayıf asit karakterde olması bağlayıcı ajanın çürüğün derin kısımlarına 

etki edememesi ile sonuçlanmakta ve beklenilen iyileĢme bu nedenle gözlenemediği 

düĢünülmektedir.  

18 aylık süreçte CPP-ACP (grup 5) ve ozonla beraber CPP-ACP (grup 8) 

uygulamaları ile kontrol grubu karĢılaĢtırıldığında, çürük görülmeme sıklığında anlamlı 

olarak artıĢ görülmektedir. (Tablo: 4.2-4, Tablo: 4.2-7) DIAGNOdent verileri ve görsel 

muayene bulguları da benzer özelliktedir. Kontrol grubu ile CPP-ACP ve ozon ile 

beraber CPP-ACP uygulamalarının radyografik bulguları karĢılaĢtırıldığında, kontrol 

grubunda dentine ulaĢan çürük lezyonu oranının yüksek olduğu gözlenmektedir. Aynı 

durum görsel ve DIAGNOdent muayenesinden elde edilen veriler ile de uygunluk 

göstermektedir. Üç muayene yönteminde de benzer veriler elde edilmesi, baĢlangıç 

çürük lezyonlarında bir iyileĢme olduğunu düĢündürmektedir. Bu iyileĢme minenin 

reminerilizasyonu yönünde olabileceği gibi ozon uygulamasının yarattığı antibakteriyel 

etkiden de kaynaklanabileceği düĢüncesindeyiz. 

CPP-ACP (Grup 5) ve ozon ile beraber CPP-ACP uygulaması (Grup 8), kontrol 

grubuna göre her üç teĢhis yönteminde de farklılık göstermekte iken, CPP-ACP ve ozon 
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ile beraber CPP-ACP uygulaması arasında her üç teĢhis yönteminde de istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık görülmemektedir.  

18 aylık süreçte, kontrol grubu ile antibakteriyel dentin bağlayıcı 

uygulamasından (Grup 4) elde edilen DIAGNOdent verilerini istatistiksel olarak 

karĢılaĢtırıldığında anlamlı farklılık gözlenmektedir. Buna benzer farklılık ozon ile 

antibakteriyel dentin bağlayıcının birlikte uygulandığı grupta da (Grup 7) 

bulunmaktadır. 18 aylık kontrollerde DIAGNOdent verilerindeki farklılıklara rağmen 

radyografik olarak her iki gruptada da istatistiksel olarak bir farklılık görülmemektedir. 

MDPB içeren dentin bağlayıcı sistemler diĢ yüzeyine uygulandığında çürük yapıcı 

mikroorganizmalara olan antibakteriyel etkisinin bu sonucu oluĢturduğu düĢünülebilir. 

Özellikle beyaz opak lezyon Ģelinde görülen, baĢlangıç lezyonlarında (skor 1a) 18 aylık 

süre sonunda çürük görülmeme sıklığı %27.3 e yükselmiĢtir. (Tablo: 4.1-4) Bu bulgu bu 

tür lezyonlarda, MDPB içeren bağlayıcı uygulamasının baĢlangıç arayüz çürüklerinde 

iyileĢme oluĢturduğunu göstermektedir. Bu iyileĢme tabiki bağlayıcı ajanın 

reminerilizasyona katkısından dolayı değil, ortamdaki çürük yapıcı 

mikroorganizmaların ortadan kalkması ve hastanın günlük almıĢ olduğu topikal flor 

uygulamaları (diĢ macunu) ile meydana geldiğini düĢünmekteyiz. Dentin bağlayıcı 

uygulaması, deminerilizasyon sürecinin yarattığı porozite artıĢını ortadan kaldırmakta 

ve bu bölgelerde mikroorganizma retansiyonunun engellenmesi ile iyileĢme sürecinde 

etkili olabileceği kanısındayız. Dentin bağlayıcı tek baĢına uygulandığında olumlu 

bulgular elde edilirken, dentin bağlayıcının ozon ile birlikte uygulaması, çürük 

aktivetisini engelleyememektedir. (Tablo: 4.1-4, Tablo:4.1-7) Bu çeliĢkili bulgunun 

açıklanması yerinde olacaktır. Bilindiği gibi kompozit reçinelerin polimerizasyonu 

sırasında atmosferle temas eden yüzeylerde oksijen inhibisyon tabakası adı verilen ve 

polimerize olmadan kalan reçine artığı bulunmaktadır. Ozon gazı uygulamasını takiben 

muhtemelki aynı olaylar gerçekleĢmekte, dokudaki residüel oksijen, dentin bağlayıcının 

retansiyonu azalmakta ve çürüğün yarattığı deminerilize alana infiltre olamamaktadır. 

Bu nedenlerle çürüğün iyileĢmesi sağlanamamaktadır. Her iki grupta da radyografik 

olarak bir iyileĢmenin görülmemesi, reminerilizasyon yönünde geliĢim olmamasının bir 

sonucu olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

18 aylık süreçte kontrol grubu, ile ozon veya flor gruplarının, DIAGNOdent ile 

muayenesinden elde edilen verilerin istatistiksel olarak karĢılaĢtırılmasında anlamlı 
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farklılık gözlenmezken, her iki uygulamanın birlikte kullanıldığı grup 6‟da istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık elde edilmiĢtir. (Tablo: 4.1-6) DIAGNOdent ile muayeneden bu 

veriler elde edilirken, radyografik incelemede istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmemiĢtir. Ancak  görsel muayene verileri değerlendirildiğinde her 3 grupta da 

skor 0 olarak adlandırdığımız lezyonlarda istatistiksel olarak artıĢ olmuĢtur. Erken 

dönemde teĢhis edilen „white spot lesion‟ olarak adlandırılan beyaz opak lekelenmelere 

yapılacak „non invazif‟ uygulamalar ile lezyonlar durağan kalabilmekte yada 

remineralize olabilmektedir. Klinikte kahverengi veya siyah görünen, görsel muayenede 

skor 1b veya skor 2b olarak teĢhis edilen lezyonlarda reminerilizasyon sağlanamamıĢtır. 

Benzer Ģekilde radyografik muayenede skor 2 olarak değerlendirilen lezyonlarda da 

iyileĢme gözlenememektedir. Bu verilerimiz kök yüzeyi çürüklerinde ozon gazı ve flor 

preperatı uygulamalarının oluĢturduğu mekanizmaların, arayüz baĢlangıç çürüklerinde 

de görülebileceği izlenimini yaratmaktadır. 
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Flor uygulanan grup ile CPP-ACP uygulanan gruplar (grup 5, grup 8) arasında 

görsel muayene sonucu elde edilen verilerin istatistik sonuçları değerlendirildiğinde 

anlamlı bir fark gözlenmezken, DIAGNOdent verileri ve radyografik verileri 

incelendiğinde anlamlı farklılık elde edilmektedir. (Tablo 4.1-5, Tablo 4.1-8) Her iki 

malzeme birlikte kullanılarak yapılan çalıĢmalarda CPP-ACP nin flor ile birlikte 

supragingival plakta flor konsantrasyonunu artırdığı ve böylece çürük oluĢumunu 

engellediği bildirilmektedir. 
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 ÇalıĢmamızda flor ve CPP-ACP birlikte uygulanmamıĢ 

ve bu yönde veri elde edilememiĢtir. Bu bölgedeki plak flor konsantrasyonunun 

yükseltilememesi, flor uygulamasının tek baĢına yapılması, arayüz baĢlangıç 

çürüklerinin ilerlemesinin durdurulamaması ile sonuçlanmıĢtır. Flor iyonu CPP-ACP ile 

birlikte kullanıldığında sinerjik etkileri ortaya çıkmakta, plak içerisindeki flor iyonu, 

kalsiyum ve fosfat iyonu ile beraber artmakta olduğu ve yüzeyde CaF2 çökeltisi 

oluĢtuğu bildirilmiĢtir.
37

 Yüzeydeki bu CaF2 çökeltisi zaman içinde çözünmekte ve 

deminerilize olmuĢ porüz yüzeyden iyonlar derin tabakalara penetre olabilmekte ve bu 

Ģekilde reminerilizasyon gerçekleĢebilmektedir. 
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SONUÇLAR 

1. 18 aylık süreç sonunda baĢlangıç arayüz mine çürükleri dentine ulaĢmaktadır. 

2. Ozon ve flor uygulamaları baĢlangıç arayüz çürüklerinin geliĢimini 

durduramamaktadır. 

3. Ozon ve florun birlikte uygulanması çürük görülme sıklığının azalmasını 

sağlamıĢtır. 

4. Antibakteriyel dentin bağlayıcı infiltrasyonu, „white spot‟ lezyonlarda çürüğün 

durağan hale gelmesini sağlamakta, ancak diğer aĢamalarında etkili olamamaktadır. 

5. Ozon uygulaması ile birlikte yapılan antibakteriyel dentin bağlayıcı infiltrasyonu, 

baĢlangıç arayüz mine lezyonlarının geliĢimi üzerine etkili değildir. 

6. CPP-ACP‟nin yalnız baĢına veya ozon ile birlikte uygulanması, her üç muayene 

yönteminde de arayüz baĢlangıç mine lezyonlarının ilerlemesini durdurmaktadır. 
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HAM VERĠLER 

Tablo 4.2-1: Kontrol grubu verileri  (grup 1) 

Diş No: 
Başlangıç 

Görsel 

18. ay 

Görsel 

Başlangıç 

DIAGNOdent 

18. ay 

DIAGNOdent 

Başlangıç 

Röntgen 
1.ay 3.ay 6.ay 12.ay 

18. ay 

Röntgen 

16m 1b 2b 7 16 1 1 1 1 1 1 

34d 1a 1b 7 12 0 0 0 0 1 1 

35d 1a 1a 7 9 0 0 0 0 1 1 

35m 1a 1a 8 9 0 0 0 0 1 1 

36d 1a 1a 7 8 0 0 0 0 0 1 

36m 1a 1b 10 12 1 1 1 1 1 1 

37m 1a 1b 8 14 0 0 0 0 1 1 

45d 1a 1b 8 12 0 0 0 0 1 1 

46d 1a 1b 9 13 0 0 0 0 1 1 

46m 1a 1b 7 12 0 0 0 0 1 1 

47m 1a 1b 7 14 0 0 0 0 1 1 

24d 1a 1a 11 11 0 0 0 0 0 0 

25m 1a 1a 10 8 1 1 1 1 1 1 

35d 2b 2b 35 42 2 2 2 2 2 3 

36m 2b 3 35 80 2 2 2 3 3 3 

45d 1b 2b 11 22 1 1 1 1 1 3 

45m 2b 2b 23 24 2 2 2 2 2 2 

46m 1b 2b 23 24 1 1 1 1 1 1 

15d 1a 3 14 80 1 1 1 2 3 3 

15m 1a 1a 19 21 1 1 1 1 1 1 

16m 1b 3 15 80 1 1 1 2 3 3 

26m 1b 2b 18 31 1 1 1 1 1 1 

36m 1a 1b 18 15 1 1 1 1 1 1 

46m 2b 2b 24 23 1 1 1 1 1 1 

34d 1a 1a 12 12 1 1 1 1 1 1 

35m 1a 1a 8 15 1 1 1 1 1 1 

35d 1b 2b 15 27 1 1 1 1 1 3 

36m 2b 3 27 80 1 1 1 2 3 3 

44d 2b 2b 27 20 1 1 1 1 2 2 

44m 1a 1a 11 7 0 0 0 0 0 0 

45m 1b 1b 22 16 1 1 1 1 1 1 

46d 1b 2b 9 13 0 0 0 1 1 1 

47m 1b 2b 17 18 1 1 1 1 1 1 



 138 

Tablo 4.2-2: Ozon grubu verileri (grup 2) 

Diş No: 
Başlangıç 

Görsel 

18.ay 

Görsel 

Başlangıç 

DIAGNOdent 

18.ay 

DIAGNOdent 

Başlangıç 

Röntgen 
1.ay 3.ay 6.ay 12.ay 

18.ay 

Röntgen 

24d 1b 2b 11 8 1 1 1 1 1 1 

24m 1b 2b 25 16 1 1 1 1 1 1 

25m 1b 2b 26 16 0 0 0 0 1 1 

34d 1b 1b 19 22 1 1 1 1 2 2 

36m 2b 2b 22 15 1 1 1 1 1 1 

37m 2b 2b 21 14 0 0 0 1 1 1 

46m 1b 2b 17 17 1 1 1 1 1 1 

26m 2b 2b 17 19 1 1 1 1 1 1 

34d 1b 2b 11 16 1 1 1 1 1 1 

46m 2b 2b 15 18 1 1 1 1 1 1 

14m 1b 1b 14 11 1 1 1 2 2 2 

15m 1b 1b 10 10 1 1 1 1 1 1 

16m 2b 2b 21 19 1 1 1 1 1 1 

24d 1b 1b 10 8 1 1 1 1 1 1 

24m 2a 2a 24 19 2 2 2 2 2 2 

25m 1b 1b 12 15 1 1 1 1 1 2 

35d 1b 1b 10 8 1 1 1 1 1 1 

36m 2b 2b 47 36 2 2 2 2 2 2 

37m 1b 1b 17 11 1 1 1 1 1 1 

14d 1b 0 9 7 0 0 0 0 0 0 

15m 1b 0 10 9 1 1 1 1 1 1 

16m 1a 0 7 3 0 0 0 0 0 0 

24d 2b 2b 31 30 2 2 2 2 3 3 

25m 2b 2b 24 24 1 1 1 1 1 2 

34d 2a 2a 15 10 1 1 1 1 1 1 

35d 1a 2a 10 19 1 1 1 1 1 1 

35m 1a 0 12 7 1 1 1 1 1 1 
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Tablo 4.2-3: Flor grubu verileri (grup 3) 

Diş No: 
Başlangıç 

Görsel 

18.ay 

Görsel 

Başlangıç 

DIAGNOdent 

18.ay 

DIAGNOdent 

Başlangıç 

Röntgen 
1.ay 3.ay 6.ay 12.ay 

18.ay 

Röntgen 

25d 2b 2b 23 41 2 2 2 2 2 2 

34d 1a 1a 9 23 1 1 1 1 1 1 

35d 1b 1b 16 21 1 1 1 1 1 2 

35m 1b 1b 20 42 2 2 2 2 2 2 

36d 1b 2b 20 59 2 2 2 2 2 2 

36m 2b 2b 52 52 2 2 2 2 2 2 

37m 2b 2b 65 55 2 2 2 2 2 2 

44d 2b 2b 30 26 2 2 2 2 2 2 

45m 2b 2b 73 73 2 2 2 2 2 2 

14d 1a 1b 4 6 0 0 0 0 1 1 

15d 1a 1a 4 7 0 0 0 0 1 1 

15m 1b 1b 7 8 1 1 1 1 1 1 

16m 1b 2b 17 27 1 1 1 1 2 2 

24d 1a 1b 5 10 0 0 0 0 1 1 

36d 1a 2a 15 36 1 1 1 1 1 1 

14d 1a 1b 10 22 1 1 1 1 1 2 

15m 1a 1b 12 29 1 1 1 1 1 2 

24m 1a 1b 6 11 0 0 0 0 0 1 

25d 2b 2b 34 52 2 2 2 2 2 2 

35d 2a 2b 27 33 2 2 2 2 3 3 

36m 2b 3 24 80 2 2 2 2 3 3 

44m 1b 2a 13 34 1 1 1 1 1 3 

45d 1b 2b 12 18 1 1 1 1 1 3 

46d 1b 2b 23 30 1 1 1 1 1 2 

46m 1b 2b 11 21 1 1 1 1 1 2 

15d 1a 0 4 4 0 0 0 0 1 1 

24d 1a 0 9 2 1 1 1 1 1 1 

25d 1a 0 8 2 1 1 1 1 0 0 

25m 1a 0 9 2 1 1 1 1 1 1 

26m 1b 1a 13 4 1 1 1 1 1 1 

35d 1a 0 8 2 0 0 0 0 0 0 

45d 2b 1b 19 13 1 1 1 1 1 1 

46m 2b 1b 16 10 1 1 1 1 1 1 
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Tablo 4.2-4: Antibakteriyel dentin bağlayıcı  grubu (grup 4) 

Diş No: 
Başlangıç 

Görsel 

18. ay 

Görsel 

Başlangıç 

DIAGNOdent 

18. ay 

DIAGNOdent 

Başlangıç 

Röntgen 
1.ay 3.ay 6.ay 12.ay 

18. ay 

Röntgen 

17m 1b 1b 9 7 1 1 1 1 1 1 

37m 1a 1a 19 8 1 1 1 1 1 1 

44d 1a 0 4 4 1 1 1 1 1 1 

45m 1a 0 4 4 1 1 1 1 1 1 

46m 1b 1b 25 11 1 1 1 1 1 1 

47m 2a 2a 18 18 2 2 2 2 2 2 

14d 1a 3 8 80 1 1 1 1 1 3 

15m 2b 3 20 80 2 2 2 2 2 3 

16m 1b 1b 6 8 1 1 1 1 1 1 

24d 1a 1a 6 8 1 1 1 1 1 1 

24m 2b 2b 72 42 2 2 2 2 2 2 

25m 2b 3 25 80 2 2 2 2 2 3 

35d 1a 0 8 8 1 1 1 1 2 2 

36m 1b 0 8 8 1 1 1 1 1 1 

37m 1a 1b 7 13 1 1 1 1 1 1 

47m 1a 1a 8 8 0 0 0 0 1 1 

25d 1a 0 9 4 0 0 0 0 0 0 

26m 1b 1b 9 9 0 0 0 0 0 0 

14d 1a 1a 6 4 1 1 1 1 1 1 

15m 1b 1b 10 8 1 1 1 1 1 1 

25m 1a 0 6 5 0 0 0 0 0 0 

34d 1a 0 9 5 0 0 0 0 0 0 

35d 1a 0 11 6 1 1 1 1 1 1 

35m 1a 0 11 6 0 0 0 0 0 0 

36m 2a 1a 13 8 1 1 1 1 1 1 

45m 1a 1a 15 13 1 1 1 1 1 1 

16m 1b 1b 14 12 0 0 0 0 1 1 

36m 2b 2b 27 16 1 1 1 1 2 2 

46m 1b 2b 26 23 1 1 1 1 1 1 

35d 1a 1b 17 17 1 1 1 1 1 1 

37m 1b 2b 23 50 1 1 1 1 1 1 

44d 1a 1a 10 10 0 0 0 0 0 0 

46m 1b 1a 16 9 1 1 1 1 1 0 
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Tablo 4.2-5: CPP-ACP grubu verileri (grup 5) 

Diş No: 
Başlangıç 

Görsel 

18.ay 

Görsel 

Başlangıç 

DIAGNOdent 

18.ay 

DIAGNOdent 

Başlangıç 

Röntgen 
1.ay 3.ay 6.ay 12.ay 

18.ay 

Röntgen 

15m 2b 1b 13 6 2 2 2 1 1 1 

24d 1b 1b 15 4 1 1 1 1 1 1 

25m 1b 1b 15 9 1 1 1 1 1 1 

35d 1b 1b 10 11 1 1 1 1 1 1 

36d 1b 2b 13 27 1 1 1 1 2 2 

36m 1a 1b 13 10 0 0 0 1 1 1 

25d 1a 1a 5 7 1 1 1 1 1 1 

26m 1b 1a 7 8 1 1 1 1 1 1 

27m 1b 1a 17 10 1 1 1 1 1 1 

35d 1a 0 5 3 0 0 0 0 1 1 

36m 1b 1b 9 7 1 1 1 1 1 0 

45d 1b 1a 7 6 1 1 1 1 1 1 

46m 1b 1b 8 8 0 0 0 0 1 1 

15d 1a 0 8 1 0 0 0 0 0 0 

16m 1b 1a 11 8 1 1 1 0 0 0 

24d 1a 1a 8 4 0 0 0 0 0 0 

25m 1a 1a 7 3 0 0 0 0 0 0 

26m 1b 1a 14 6 0 0 0 0 0 0 

35d 1b 0 18 8 0 0 0 0 0 0 

36d 1b 0 13 14 0 0 0 0 0 0 

36m 1b 0 14 5 0 0 0 0 0 0 

44m 1a 0 6 1 0 0 0 0 0 0 

45d 1a 1b 10 12 0 0 0 0 0 0 

46m 1b 1b 18 12 0 0 0 0 0 0 

14d 1a 2a 10 8 0 0 0 0 0 0 

35d 1b 2b 13 25 1 1 1 1 2 2 

35m 2b 2b 22 23 1 1 1 2 2 2 

36m 1b 2b 16 24 1 1 1 2 2 3 

45d 1a 1a 11 7 0 0 0 0 0 0 

46d 1a 1a 9 8 0 0 0 0 0 0 

46m 1a 1a 16 14 0 0 0 0 0 0 

47m 2a 1a 24 12 1 1 1 1 1 1 
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Tablo 4.2-6: Ozon + Flor grubu verileri (grup 6) 

Diş No: 
Başlangıç 

Görsel 

18.ay 

Görsel 

Başlangıç 

DIAGNOdent 

18.ay 

DIAGNOdent 

Başlangıç 

Röntgen 
1.ay 3.ay 6.ay 12.ay 

18.ay 

Röntgen 

14d 1b 1b 16 8 1 1 1 1 1 1 

15m 1b 1b 13 9 1 1 1 1 1 1 

24d 1a 1a 6 9 0 0 0 0 0 0 

36m 1b 1a 12 7 1 1 1 0 0 0 

46m 1b 1b 22 15 1 1 1 1 1 1 

35d 1b 1b 17 22 2 2 2 2 2 2 

36d 1a 1b 12 21 2 2 2 2 3 3 

36m 1a 0 9 7 1 1 1 1 1 1 

37m 1a 1a 16 24 1 1 1 2 3 3 

45d 1b 1b 14 13 1 1 1 1 1 1 

46d 1a 2a 11 11 1 1 1 1 1 1 

46m 1b 1b 12 49 1 1 1 1 1 1 

47m 1b 1a 8 7 1 1 1 1 1 1 

14d 1b 1b 14 10 1 1 1 1 1 1 

15m 2b 3 24 80 2 2 2 2 3 3 

24d 2b 2b 21 24 2 2 2 2 2 2 

25d 1b 3 40 80 2 2 2 2 3 3 

25m 2b 3 58 80 2 2 2 2 3 3 

26m 1b 1b 15 13 1 1 1 1 1 1 

35d 1a 1b 7 12 1 1 1 1 1 1 

36d 2b 3 21 80 2 2 2 3 3 3 

36m 1a 1a 10 9 1 1 1 1 1 1 

44d 1a 1b 11 11 1 1 1 1 1 1 

45m 1a 1a 7 6 1 1 1 1 1 1 

47m 1a 1a 10 10 1 1 1 1 1 1 

15d 1b 3 9 80 2 2 2 3 3 3 

15m 1a 1b 7 6 1 1 1 1 1 1 

16m 1b 1b 15 12 1 1 1 1 1 1 

25d 1a 1b 5 9 0 0 0 0 1 1 

26m 1b 2b 14 18 1 1 1 2 2 2 

34d 1a 0 5 4 0 0 0 0 0 0 

35d 1a 1b 7 10 0 0 0 0 1 1 

36d 1a 2a 14 25 1 1 1 1 1 1 

36m 1b 2b 18 20 1 1 1 1 1 1 

46m 1a 1b 15 12 1 1 1 1 1 1 

15d 1a 0 7 3 1 1 0 0 0 0 

15m 1b 1b 8 5 1 1 1 0 0 0 

25m 1a 1a 8 7 0 0 0 0 0 0 

35m 1a 0 8 7 1 1 1 1 1 1 

46m 2a 1a 15 13 1 1 1 1 1 1 
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Tablo 4.2-7: Ozon + Antibakteriyel dentin bağlayıcı  grubu verileri (grup 7) 

Diş No: 
Başlangıç 

Görsel 

18.ay 

Görsel 

Başlangıç 

DIAGNOdent 

18.ay 

DIAGNOdent 

Başlangıç 

Röntgen 
1.ay 3.ay 6.ay 12.ay 

18.ay 

Röntgen 

15d 1a 1b 6 6 1 1 1 1 1 1 

16m 1b 1b 13 13 2 2 2 2 2 2 

34d 2b 2b 14 14 1 1 1 2 2 2 

35d 2b 2b 14 18 1 1 1 1 1 1 

35m 2b 2b 27 19 1 1 1 1 2 2 

36m 2b 2b 27 25 2 2 2 1 1 1 

44d 2b 3 9 80 1 1 2 3 3 3 

45m 2b 3 11 80 1 1 2 3 3 3 

47m 2a 2b 19 14 1 1 1 1 1 1 

15d 1b 1b 15 9 1 1 1 1 2 2 

16m 2b 2b 23 15 1 1 1 1 1 1 

24d 2b 1b 28 15 1 1 1 1 1 1 

24m 1a 1a 10 6 1 1 1 1 1 1 

25d 1b 2b 33 27 1 1 1 1 1 1 

25m 2b 2b 33 15 2 2 2 1 1 1 

35d 1a 1a 6 4 1 1 1 1 1 1 

36m 1a 1a 12 8 1 1 1 1 1 1 

47m 1b 1a 12 7 0 0 0 0 0 0 

15d 1a 1b 8 5 1 1 1 1 1 1 

16m 1b 1b 21 20 1 1 1 1 1 1 

25d 1a 1a 9 7 1 1 1 1 1 1 

26m 1b 2b 15 17 1 1 1 1 1 1 

34d 1a 1a 13 7 1 1 1 1 1 1 

45d 1a 1b 7 14 0 0 0 0 1 1 

46m 2b 2b 22 36 1 1 1 1 1 1 

14d 1b 1b 11 8 0 0 0 0 0 0 

15m 1b 1b 12 9 0 0 0 0 0 0 

24d 1b 1b 7 5 0 0 0 0 0 0 

24m 1b 1a 8 7 0 0 0 0 0 0 

25d 2a 2a 13 9 1 1 1 1 1 1 

25m 1b 1b 9 6 0 0 0 0 0 0 

45m 1a 0 9 8 0 0 0 0 0 0 
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Tablo 4.2-8: Ozon + CPP-ACP grubu verileri (grup 8) 

Diş No: 
Başlangıç 

Görsel 

18.ay 

Görsel 

Başlangıç 

DIAGNOdent 

18.ay 

DIAGNOdent 

Başlangıç 

Röntgen 
1.ay 3.ay 6.ay 12.ay 

18.ay 

Röntgen 

16m 1b 1b 15 9 1 1 1 1 1 1 

26m 1b 1b 13 15 1 1 1 1 1 1 

35m 1a 1a 8 5 0 0 0 0 1 1 

36m 1a 1a 11 10 0 0 0 0 1 1 

44d 1a 1a 11 10 1 1 1 1 1 1 

45d 1a 1a 8 9 1 1 1 1 1 1 

45m 1a 1a 9 5 1 1 1 1 1 1 

46m 1b 1a 10 9 1 1 1 1 1 1 

47m 2a 2a 17 20 1 1 1 1 2 2 

14d 1b 0 14 8 0 0 0 0 0 0 

16m 2b 2b 26 14 1 1 1 1 1 1 

34d 2b 2b 37 34 2 2 2 2 2 2 

35d 1a 1a 15 17 1 1 1 1 1 1 

35m 2b 2b 23 19 1 1 1 1 1 1 

45d 2b 2b 24 17 1 1 1 1 1 1 

47m 1b 1b 12 10 1 1 1 1 1 1 

14d 1a 0 5 3 0 0 0 0 0 0 

15m 1b 1b 11 8 1 1 1 1 1 1 

16m 1a 1a 9 6 1 1 1 1 1 1 

24d 1a 0 6 2 0 0 0 0 0 0 

25m 1a 0 14 10 0 0 0 1 1 1 

35d 1a 0 6 2 o 0 0 0 0 0 

36m 2a 1a 16 9 1 0 0 0 0 0 

45d 1a 0 8 3 0 0 0 0 0 0 

46m 1a 0 9 5 0 0 0 0 0 0 
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PATENT HAKKI ĠZNĠ 
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TELĠF HAKKI ĠZNĠ 
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