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ÖZET 

Tekbaş Atay, M. (2011). Atravmatik Restoratif Tedavinin Đn Vivo Yöntem ile Mikrobiyolojik 

Açıdan ve Đn Vitro Yöntem ile Kenar Uyumu ve Mikrosızıntı Açısından Araştırılması. Đstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konservatif Diş Tedavisi Doktora Programı / Diş 
Hastalıkları ve Tedavisi ABD. Doktora Tezi. Đstanbul. 

Bu çalışmada, atravmatik restoratif tedavinin (ART) erişkin bireylerin çürüklü dişlerinde 

uygulanabilirliğinin in vivo yöntemle klinik performans ve kavite tabanında bırakılan çürük 

dentinin mikrobiyolojisi açısından ve in vitro yöntemle de mikrosızıntı açısından araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Araştırmanın in vivo bölümünde, çürük riski yüksek gönüllülerin 25 adet oklüzal çürüklü azı 

dişlerinde, çürük dokular el aletleri ile temizlenmiş ve en son uzaklaştırılabilen çürük dentin 

dokusu, total bakteri sayısı (TBS), fakültatif anaerop bakteri sayısı (FABS), mutans streptokok 

(MS) ve laktobasil (LB) sayıları açısından mikrobiyolojik olarak araştırılmıştır. Kaviteler cam 

iyonomer siman ile doldurulmuştur. Restorasyonların klinik performansı modifiye USPHS 

kriterlerine göre kaydedilmiş ve replikalar üzerinden scanning electron microscope (SEM) ile 

kenar aralığı incelenmiştir. Altı aylık deney süresi sonunda, aynı işlemler tekrarlanmıştır. 
Araştırmanın in vitro bölümünde 13 adet çekilmiş oklüzal çürüklü azı dişinde ART uygulanmış 
ve kontrol grubu olarak aynı işlem dönen enstrümanla 7 adet çürüksüz dişte yapılmıştır. 
Dönüşümlü ısı ve çiğneme yükü yüklemesinin ardından dişlerden kesitler hazırlanmış ve 

mikrosızıntı skorları karşılaştırılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde, mikrobiyolojik 

parametrelerin değerlendirilmesi Paired Samples test ve Spearman’s korelasyon analizi, SEM 

inceleme sonuçları Mc-Nemar test ve mikrosızıntı incelemeleri ise Ki-Kare test kullanılarak 

değerlendirilmiştir. 

ART’ den sonraki 6. ayda, kavite tabanındaki çürük dentin örneklerinde TBS, FABS, MS ve LB 

sayıları azalmıştır (p<0,01). SEM inceleme sonuçlarına göre ART restorasyonlarında 6. ayın 

sonunda kenar aralıkları sayıca artmıştır (p<0,01). Mikrosızıntı skorları değerlendirildiğinde, 

ART yapılan grupta mikrosızıntı skorları kontrol grubundan anlamlı düzeyde yüksek olarak 

saptanmıştır (p<0,01). ART restorasyonlarının hiçbirinde kayıp olmamış ve pulpitis 

komplikasyonu ile karşılaşılmamıştır. Araştırma sonucunda ART’ de mikrosızıntı ve kenar aralığı 

artmasına rağmen mikroorganizmalar sayıca azalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Dentin Çürüğü, Cam Đyonomer, Mikrobiyoloji, Kenar Uyumu, Mikrosızıntı 

Bu çalışma, Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. 
Proje No: 1432  
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ABSTRACT 

Tekbaş Atay, M. (2011). In Vivo and In Vitro Study of The Atraumatic Restorative Treatment 

Into The Microbiological Changes, Marginal Adaptation and Microleakage. Đstanbul University, 

Institute of Health Science, Restorative and Cariology Department. PhD Thesis. Đstanbul.  

The purpose of this study is to investigate the practicability of atraumatic restorative treatment 

(ART) at the adult individuals related to clinical performance and microbiological changes in the 

left carious dentin assessed using in vivo and microleakage assessed using in vitro method. 

In the in vivo part of the study, occlusal dentin carious of 25 volunteers at high risk of caries were 

removed with hand instruments and microorganisms of the last removed carious dentin was 

evaluated quantitatively concerning of the total bacteria counts (TBC), facultative anaerobe 

bacteria counts (FABC), mutans streptococci (MS) and lactobacilli (LB) counts. The cavities 

were filled with glass ionomer cement. At the first week, clinical performance of the ART was 

assessed according to the modified USPHS criteria and marginal adaptation and existing of gaps 

on the replicas were studied scanning electron microscopically (SEM). After 6 months, the 

clinical examination and micromorphological study were repeated. In the in vitro part of the 

study, 13 occlusal dentinal caries received ART as the control 7 molars were restorated 

conventionally with glass ionomer cement. After application of thermal and loading cycling teeth 

were prepared to evaluate microleakage scores. Results of the microbiological tests, of SEM 

study and microleakage assessments analyzed statistically using of Paried Samples test, 

Spearman’ s correlation analyses, Mc-Nemar test and Qi-Square test respectively. 

The sixth months after ART, TBC, FABC, MS and LB counts in carious dentin at the cavity floor 

were decreased (p<0.01). Frequency of marginal gaps were increased (p<0.01). Microleakage 

scores of ART group were higher than control group (p<0.01). No loss of ART restorations and 

pulpitis were observed. ART showed that the number of microorganisms decreased at the floor of 

the cavity in spite of the microleakage scores and frequency of gap formation increased. 

Key Words: Dentin Caries, Glass Ionomer, Microbiology, Marginal Adaptation, Microleakage 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No. 1432  
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

"Atravmatik Restoratif Tedavi" (ART), yerkürenin dental teknoloji 

donanımından yoksun bölgelerinde yaşayan insanlara da konservatif diş tedavisi 

hizmetlerinin götürülebilmesi amacıyla 1990’lı yıllarda yeni bir yöntem olarak 

önerilmiştir. Bu yöntem teknolojik olanaksızlık ile dönen enstrümanın kullanılamadığı 

ve yöre halkının teknolojinin bulunduğu diş kliniklerine transferinin uzun süre söz 

konusu olamayacağı durumlarda bu bölgeye yalnızca diş hekiminin gidip yanında 

götürdüğü el aletleriyle çürüğün yumuşak kısımlarını temizleyip, cam iyonomer siman 

ile çürük kavitesini kapatması olarak tanımlanmaktadır (Frencken ve ark. 1994; 

Frenken, Pilot ve ark. 1996).  

Konservatif diş tedavisi kliniğinde temel kural, restorasyon öncesi çürük 

dokuların tamamen uzaklaştırılması ve böylece restorasyon materyali ile diş 

arayüzeyinde dişe ilişkin duvarın çürükten tamamen arındırılmış ve sağlıklı diş 

dokularından oluşmasını sağlamaktır. Yalnızca indirekt kuafaj endikasyonu konan 

vakalarda, kavite yan duvarlarının tamamen sağlıklı dentinden oluşması gerekir ve 

çürük kavitesinin tabanında sadece pulpa perforasyonu riski olduğu düşünülen ufak bir 

alanda demineralize ve enfekte dentin dokusu üzeri kalsiyum hidroksit [Ca(OH)2] 

preparatları ile örtülerek bırakılabilmektedir. Kavite duvarlarının sağlıklı diş 

dokularından oluşması kullanılan restoratif materyalin kaviteyi hermetik olarak 

kapatabilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. ART ile yalnızca kavite tabanında 

değil, kavite yan duvarlarında da kısmen demineralize ve enfekte diş dokuları 

bırakılmaktadır. 

ART’ de kullanılan cam iyonomer dolgu materyalinin, kavite yan duvarlarındaki 

demineralize ve enfekte diş dokularına tutunmasına ilişkin mevcut veriler yetersizdir. 

Kavite duvarına iyi tutunmayan restorasyonda, diş ve restoratif materyali arasında aralık 

oluşmakta ve bu aralık dış yüzeyde, diş ile restorasyon arasında kenar uyumunda 

kendini belli etmektedir. Bu aralıktaki mikrosızıntı ise postoperatif duyarlılığa ve 

sekonder çürüklere neden olmaktadır. Dolayısıyla yalnızca postoperatif duyarlılık 

açısından değil, bırakılan demineralize ve enfekte dentinde çürüğün ilerlemesi açısından 

da mikrosızıntının varlığının araştırılmasına gereksinim vardır. Ayrıca, çürük 

kavitesinin tabanını ve duvarlarını oluşturan yumuşak dentinin yalnızca ekskavatör ile 
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uzaklaştırılmasından sonra arta kalan demineralize ve enfekte dentindeki 

mikroorganizmaların, kavitenin cam iyonomerle doldurulmasından sonraki akıbetinin 

incelenmesi de bu tür uygulamaların klinik başarısı için bir diğer araştırılması gereken 

konudur.  

In vivo araştırmalar ile ekskavatör kullanılarak çürüğün yumuşak tabakaları 

uzaklaştırıldıktan sonra, geride kalan demineralize ve enfekte dentindeki mikrobiyolojik 

bulguların cam iyonomer uygulamasının ardından 6 aylık süre sonundaki sayıca 

değişimlerinin, ART’nin bu süre içindeki klinik performansındaki değişikliklerin ve in 

vitro araştırmalar ile ART’deki mikrosızıntı şiddetine ilişkin bulguların birlikte 

değerlendirilip irdelenmesi, ART’nin 6 aylık süre için klinik güvenilirliğine ışık tutucu 

önemli bir bulgu olabilir. Bu varsayımından hareketle araştırmamızda ART’nin, in vivo 

yöntem ile yüksek çürük riski bulunan erişkinlerde mikrobiyolojik açıdan, klinik 

performans ve kenar uyumu açısından ve in vitro yöntemle de mikrosızıntı açısından 

araştırılması ile klinik güvenilirliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. Dentin Çürüğü 

Dentin dokusu %70 oranında mineral ve %20 oranında organik matriks içerir. 1 

mm2’ lik dentin dokusunda 45,000 dentin tubulusu vardır. Mineral faz hidroksiapatit 

olup mine dokusundakine benzemektedir. Fakat kristaller minedekine oranla daha 

küçük boyuttadır. Hekzogonal veya plaka şeklindeki dentin kristallitleri enine kesitte 3 

Х 30 Х 50 nm boyutlarındadır (Fejerskov ve Kidd 2003).  

Organik matriks, mineden farklı olarak kollagenden oluşur. Üçlü heliks, 

birbirine geçmiş peptit zincirleri şeklindedir. Tipik olarak 300 nm uzunluğunda ve 

yaklaşık 1,5 nm genişliğinde helikslerdir. Matriksin özelliği çok sayıda fosfoproteinler, 

fosfolipitler ve proteoglikanlar gibi nonkollajen komponent içermesidir. Bu 

komponentler dentinogenezis sürecinde mineral oluşumunun nükleasyonunda ve 

regülasyonunda rol oynar. Ayrıca demineralizasyon ve remineralizasyon proçesinde de 

benzer rol oynar.  

Mine, gelişimi ve yapısı nedeniyle çürük proçesi konusunda pasif kalırken, 

dentin ve dentini üreten odontoblastlar metabolizması olan canlı bir yapı olduğundan, 

çürüğe karşı özel bir savunma reaksiyonu gösterir. 

Biyokimyasal ve histokimyasal metotlarla dentin reaksiyonları tanımlanabilir. 

Lezyon mine dentin sınırına ulaştığında, lezyonun ilerleme hızına göre sarı ve 

kahverengimsi renk değişikliği oluşur. Aktif dentin çürüğü, yumuşak ve ıslak olup 

sarımsı renktedir. Kronik dentin çürüğü ise sondalama ile sert ve kuru olup 

kahverengimsi bir renktedir. 

2.2. Dentin Çürüğünün Histopatolojisi 

Minede görülen lezyon yumuşamış diş dokularında ilerleyerek tabanı dentine 

bakan konik şekilli defekt olarak gözükür. Dentin çürüğünün histopatolojisi genellikle 

dokudaki yıkım ve savunma reaksiyonu süreçlerinin kombinasyonudur (Silverstone ve 

Hicks 1985; Larmas 1986). Derin dentin çürüğünde yüzeyden pulpa yönüne doğru 

görülen katmanlar şöyledir; 
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▬ Harabiyet Bölgesi: 

Dentinin gerek inorganik gerekse organik tüm yapısal elemanlarının yıkıldığı ve 

hiçbirinin elektron mikroskobunda ayırt edilemediği, ortamın diffüz şekilde 

mikroorganizmalar tarafından işgal edildiği bir tabakadır. Buna enfekte tabaka ya da 

nekrotik tabaka gibi isimler de verilmektedir.  

▬ Bakteri Penetrasyonu Bölgesi: 

Dentinin mikroorganizmaların metabolik aktiviteleri ile ileri derecede 

demineralize olduğu ve kollagen yapının bozulduğu bu tabakada, dentin kanallarının içi 

tamamen mikroorganizmalar ile dolu olduğu gibi mikroorganizmalara ufak koloniler 

halinde intertübüler dentin alanlarında da rastlanılmaktadır. Kanal içindeki 

mikroorganizmaların, yer yer ekspansif üremeleri sonucunda kavernler ve ampuller 

ayrıca intertübüler dentinde gelişim bantları boyunca üremeleri sonucunda ise çatlaklar 

ortaya çıkmaktadır. Kanal duvarını oluşturan peritübüler dentinin de yapısı 

etkilenmiştir. Bu tabakanın remineralize olma olasılığı yoktur.  

Pulpa yönüne doğru çürük şiddetinin azalmasıyla beraber histopatolojide de 

farklılıklar görülür. Peritübüler dentinin yapısının korunduğu, intertübüler dentinde 

mikroorganizma invazyonunun bulunmadığı, demineralizasyon ve inorganik yapı 

yıkımının daha hafiflemiş olduğu bir tabaka izlenir. Burada mikroorganizmalar yalnızca 

yoğun bir şekilde kanal içini doldurmaktadır.  

Pulpa yönünde biraz daha derine inildiğinde, demineralizasyonun daha az 

şiddette olduğu ve kanal içindeki mikroorganizma sayılarının azaldığı bir tabaka ile 

karşılaşılmaktadır. 

▬ Dead Tract Tabaka:  

Kanalların içinde odontoblast uzantılarının tübüler skleroz oluşmasına fırsat 

olmadan tahrip olup ortadan kalmış olduğu ve kanal içinin boş olarak görüldüğü orta 

tabakadır. Bu tabaka çürük proçesi hızlı ilerlediğinde genellikle görülmez. 

Mikroorganizmalar boş kanalların içini kısa sürede istila eder. 

▬ Transparan Dentin Bölgesi: 

Çürük lezyonunda dentin tübüllerinin tıkanması gerçekleşir. Elektron 

mikroskobunda bu tabakada dentin kanalları içine farklı boyutta kristallitlerin çökelerek 
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kanalı tıkadığı ya da peritübüler dentinin lümen merkezine doğru kalınlaşarak lümeni 

daralttığı görülmektedir. Hatta lümen her iki şekilde de tamamen kapanabilmektedir.  

Işık mikroskobunda tıkanmanın değişik formlarının tanımlanması zordur. Ancak 

dentin çürüğünün bileme preparatlarında bu tabaka saydam bir tabaka olarak görülür. 

Bunun nedeni, dentin kanallarının içinde de mineral yapının bulunması sonucunda 

dokunun mineralizasyonunun homojen hale gelmesi ve ışığın arada kırılmalar olmadan 

geçmesidir.  

▬ Normal Dentin Bölgesi: 

Bu tabakada, çürük sürecinden etkilenmemiş normal dentin yapısının, transparan 

dentininin etrafını sardığı görülmektedir.  

▬ Tamir Dentini Bölgesi: 

Tamir dentini (tersiyer dentin), atipik, kanal sayısının az ve organik matriksteki 

kollagen fibrillerinin kalın çaplı olduğu bir tabakadır (Schroeder 1991; Roberson ve 

Lundeen 2002; Fejerskov ve Kidd 2003). 

2.3. Dentin Çürüğünün Mikrobiyolojisi 

Çürük dişlerin mevcut olduğu ağızlarda en sık rastlanılan mikroorganizmalar 

mutans streptokokları (MS) ve laktobasiller (LB)’ dir. Çürük lezyonlarında en büyük 

role sahip olan mikroorganizmalar fakültatif anaerop bakteri olan MS’ lerdir. Bu 

mikroorganizmalar asidojenik ve asidürük özelliğe sahiptir (Drucker 1970). Düşük pH’ 

de uzun ömürlü olmaları ve devamlı faaliyet gösterebilmeleri nedeniyle, diş çürüklerine 

çok fazla neden oldukları düşünülmektedir. MS seviyesindeki artışa bağlı olarak çürük 

insidansı da artmaktadır.  

LB sıklıkla derin dentin çürüklerinden izole edilmiştir ve ilerlemiş lezyonlarda 

rol oynadığı düşünülmektedir. Çürük dentinden izole edilen LB türlerinin, L. paracasei, 

L. rhamnosus, L. gasseri ve L. alimentarius olup bunlardan L. paracasei, L. rhamnosus 

türlerinin çürük dokusunun bütün katmanlarında görüldüğünü bildiren çalışmalar vardır 

(Schmidt ve ark. 2009; Kneist ve ark. 2010). 

Kneist ve ark. (2010), LB’ lerin fizyolojik ve biyokimyasal karakterlerini 

inceledikleri in vivo çalışmada 70 adet süt azı dişinde çürük lezyonlarından ekskavatör 

ile dentin örnekleri almışlardır. Çalışma sonuçlarına göre yumuşak dentin örneklerinden 
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izole edilen LB’ lerin oranı %46 iken sert dentin örneklerinde bu oran %34 

bulunmuştur. 

Çürük dentindeki bakteriler sık sık değişen kompleks bir ekosistem içinde 

bulunmaktadırlar. Kültürel ve moleküler analizlerin karşılaştırılması, dentin çürüğünde 

sıklıkla karşılaşılan bakterilerin dışında çeşitli bakteri topluluklarının da bulunduğunu 

göstermiştir (Munson ve ark. 2004; Nadkarni ve ark. 2010). 

Çürük lezyonlarının en dış tabakasında, 1 g dokuda 108 vital bakteri 

bulunmaktadır. Flora genellikle karışıktır ve genellikle proteolitik aktivite gösteren 

bakterilerden oluşmaktadır. Dentini yıkan enzimlerin çoğu esteraz ve peptidaz türüdür 

(Schroeder 1991). 

Penetrasyon tabakasının diş yüzeyinden pulpa yönündeki 1/3 orta kısmında daha 

çok asidojen LB ve pleomorf çomakçıklar bulunmaktadır. Penetrasyon tabakasının diş 

yüzeyinden pulpa yönündeki superfasiyal kısmında 1 g dokuda 105 bakteri ve daha çok 

dış yüzeydeki harabiyet bölgesine doğru sayıca artış görülmektedir. Çürük dentinin sığ 

ve derin tabakalarından izole edilen bakterilerin çoğu zorunlu anaeroplar olup bunlar 

Actinomyces, Propionibacterium, Eubacterium, Bifidobacterium, Actinomyces’ lerdir 

(Hoshino 1985). 

Dentin lezyonlarında pulpaya yakın olan yerlerde ise LB, Actinomyces, 

Propionibacterium, Eubacterium, Arachnia, Bifidobacterium bulunmaktadır 

(Edwardsson 1974; Hoshino 1985). 

2.4. Çürük Riskinin Belirlenmesi  

Bir bireyin çürük riskinin belirlenmesi, yeni çürük oluşma olasılığı hakkında 

öngörü sahibi olmak açısından önem taşır. 

Bireylerde çürük riski belirleyen 4 temel skor vardır. Bunlar ; 

▬ Çürük riski yok (C=0), 

▬ Çürük riski az (C=1), 

▬ Çürük riski var (C=2), 

▬ Çürük riski yüksek (C=3). 

Diş çürüğünün multifaktöriyel yapısından dolayı bireylerin çürük riskleri 

incelenirken özellikle tek bir etyolojik faktörün baz alınması imkansızdır (Hausen 2003 

; Fontana ve Zero 2006).  



 

 

7

Çürük riskleri belirlenirken, çürük prevalans kriterleri de ayrı ayrı ele 

alınmaktadır. Yetişkin bireylerdeki yaş grupları 20 - 35, 36 - 50 ve 51 - 65 yaş aralığı 

olarak sınıflandırılmaktadır. Bireylerin çürük risk grupları; çürük etyolojik faktörleri 

(tükürükte MS ve LB sayıları, Plaque Formation Rate Index [PFRI]), çürük prevalansı, 

eksternal risk faktörleri (şekerli besinleri alım sıklığı ve sosyoekonomik düzey), internal 

risk faktörleri (uyarılmış tükürük akış hızı, tükürük tamponlama kapasitesi, 

immunolojik reaksiyonlar) ve çürüğü engelleyici faktörler (ağız hijyeni, fluoritli diş 

macunu kullanımı, beslenme alışkanlıkları ve koruyucu diş hekimliği uygulamaları) göz 

önüne alınarak belirlenmektedir.  

2.4.1. 20-35 Yaş Grubu Đçin Yüksek Çürük Riski (C=3) Kriterleri 

Çürük prevalansı ve riski açısından çürük riski fazla (C=3) olan bireylerden 20-

35 yaş arasındaki yetişkinlerde çürük nedeni ile 1’den fazla diş kaybı olduğu, dişlerin 

oklüzal yüzeylerinde, üst keserlerde de olmak üzere aproksimal yüzeylerin çoğunda ve 

dişlerin bazı bukkal (B) yüzeylerinde çürük ve/veya restorasyonlar bulunduğu 

varsayılmaktadır.  

Çürük riskinin fazla olduğu yetişkin bireylerde, tükürük örneklerindeki MS 

sayısının 1.000.000 cfu/ml’ den fazla olması, LB sayısının çok yüksek düzeyde 

(100,000 cfu/ml) belirlenmesi ve dental plak oluşum hızının yüksek ya da çok yüksek 

düzeyde olması (PFRI: 4-5) etyolojik faktörleri oluşturmaktadır. Bu bireylerde 

uyarılmış tükürük akış hızının çok azalmış olması (0,4-0,0 ml/dk), kserostomiye neden 

olan Sjögren Sendromu gibi kronik hastalıkların bulunması ve tükürük tamponlama 

kapasitesinin çok az olması internal risk faktörlerini oluşturmaktadır. Eksternal risk 

faktörleri ise, şekerli besinlerin alım sıklığının çok fazla olması, sosyoekonomik 

düzeyin düşük ya da çok düşük olması olarak tanımlanabilir. Çürük riskinin fazla 

olduğu bu bireylerde ağız hijyenin çok kötü olması, floritli diş macununun çok düzensiz 

kullanılması hatta hiç kullanılmaması, beslenme alışkanlıklarının çok kötü olması ve diş 

hekimine çok düzensiz gidilmesi ise çürüğü engelleyici faktörleri oluşturmaktadır 

(Axelsson 2004). 

Güncel olarak kullanılan ve literatürlerde yapılan çalışmalarda yer alan çürük 

riski belirlemesinde yararlanılan bir diğer program ise “Cariogram”dır. Đsveç, Malmö 

Üniversitesi Karyoloji bölümü tarafından hazırlanmış olan bu bilgisayar programı, 

bireyin klinik muayene, tükürük testleri ve anamnez verileri üzerinden farklı skorların 
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programa aktarılması ile çalışmaktadır. Veriler girildikten sonra ekranda beliren pasta 

şeklinde grafik görüntüde; 

▬ Genel olarak yeni çürüklerin önlenebilirliği, 

▬ Diyet içeriği ve şeker alım sıklığı açısından diş sağlığının korunabilirliği, 

▬ Plak miktarı ve MS sayısı açısından diş sağlığının korunabilirliği, 

▬ Bireyin florit içerikli ürünleri kullanımı, 

▬ Tükürük sekresyonu ve tamponlama kapasitesi açısından diş sağlığının 

korunabilirliği, 

▬ DMF/S [decayed, missed, filled, surface] indeksi ve çürüğe neden oluşturacak 

hastalıklar açısından diş sağlığının korunabilirliği hakkında % oranı ile bilgi 

verilmektedir (Cariogram Department of Cariology University of Malmö, Đsveç).  

Bu bilgiler verilirken dikkate alınan kriterler şöyledir; 

▬ Çürük sıklığı (yaş gruplarına göre ülkedeki DMF/T [decayed, missed, filled, 

teeth] ve DMF/S ortalama değerleri),  

▬ Çürük ile ilişkili genel sağlık durumu,  

▬ Diyetin içeriği,  

▬ Şeker alım sıklığı,  

▬ Plak miktarı,  

▬ Tükürükte MS sayıları, tükürük akış hızı ve tükürük tamponlama kapasitesi, 

▬ Hastadan anamnez alınarak belirlenen florit programı  

▬ Diş hekiminin yorumu ya da klinik duyarlılığı. 

Ayrıca bu program kişiye özel profilaksi programlaması hakkında da öneriler 

sunmaktadır. 

2.5. Çürüğün Uzaklaştırılmasındaki Yöntemler 

Konservatif diş tedavisi kliniğinde temel kural, restorasyon öncesi çürük 

dokuların tamamen uzaklaştırılması ve eksilen biyolojik materyalin yerine restorasyon 

materyalinin yerleştirilmesidir. Bu işlem sırasında restorasyon materyali ile diş 

arayüzeyinde dişe ilişkin duvarın çürükten tamamen arındırılmış, sağlıklı dokulardan 

oluşması başarı için önemlidir.  

1908 yılında GV Black tarafından ortaya konulan prensiplerin dişhekimliğinde 

kabul görmesinden bu yana genellikle farklı devir sayılarında dönen aletler, elmas 

abrasif ve çelik frezler kullanılmıştır. 
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Günümüzde dişe kimyasal olarak bağlanabilen restoratif materyaller sayesinde, 

Black kavite prensipleri göz önüne alınmaksızın sadece çürük dokuların uzaklaştırılması 

esasına dayanan tedavi seçenekleri yaygınlaşmıştır. Son yıllarda adeziv restoratif 

materyallerdeki gelişmeler neticesinde, kavitede undercutların bırakılabildiği, koruyucu 

amaçla kavite preparasyonunun yapılmadığı ve sadece çürüğün uzaklaştırılması ile 

adeziv materyalin kaviteye yerleştirilerek, bitirme ve cila işlemleri ile restorasyonların 

tamamlandığı tedaviler yaygınlaşmıştır.  

Minimal invaziv yaklaşım içinde lazer (Nd:YAG, Helyum-Neon, Diyot, 

Karbondioksit, Er:YAG), air abrazyon, sono abrazyon gibi ileri teknoloji ve ekipman 

gerektiren teknikler ve kemomekanik çürük uzaklaştırma yöntemi gibi yaklaşımlar yer 

almaktadır. Literatürde farklı yöntemlerin, farklı kriterler açısından birbirleriyle 

karşılaştırıldığı çalışmalar vardır. Tümünün çürük uzaklaştırmadaki etkinliği 

kanıtlanmıştır.  

Çürük lezyonunun derin olduğu dişlerde çürük dentinin tümüyle uzaklaştırılması 

ile pulpanın açılması söz konusu olduğundan böyle durumlarda çürüğün ekskavatör ile 

1-3 aylık zamana yayılarak adım adım kazınması (stepwise teknik) alternatif bir teknik 

olarak önerilmektedir. Bu yöntemle, çürüğün tek seferde tamamen uzaklaştırılması 

yöntemi karşılaştırıldığında, “stepwise” teknikte pulpa perforasyonu ile daha az 

karşılaşıldığı ve bunun nedeni olarak ta Ca(OH)2 kuafaj materyalinin kimyasal etkisine 

bağlı olarak altta bırakılan dentin dokusunun mineral içeriğinin artması sonucunda daha 

sert bir doku haline geldiği bildirilmiştir (Leksell ve ark. 1996; Oliveira ve ark. 2006).  

Araştırmacılar mekanik yöntemde kullanılan kaşık şeklinde ekskavatörlerin 

çürüğün uzaklaştırılmasında başarılı olmasının yanında hastalarda ağrı ve rahatsızlık 

hissine yol açtığını ancak kemomekanik yöntemde özel el aletleri ve CarisolvTM 

(MediTeam AB, Savedalen, Sweden) jel kullanılarak çürüğün uzaklaştırılmasının çok 

başarılı ve ağrısız bir yöntem olduğu için mekanik yönteme oranla avantajlı 

sayılabileceğini bildirmişlerdir (Nadanovsky ve ark. 2001). 

Banerjee ve ark. (2000), yaptıkları in vitro çalışmada çürük dentinin 

uzaklaştırılmasında kullanılan beş alternatif tekniği, etkinlikleri ve gerektirdikleri süre 

açısından karşılaştırmışlardır. Araştırmada 80 adet yeni çekilmiş oklüzal çürüklü molar 

dişte, dönen enstrüman, air abrazyon, sono abrazyon, CarisolvTM jel kullanılarak ve el 

aletleri ile ekskavasyon yardımıyla çürük dokuların uzaklaştırılması gerçekleştirilmiştir. 



 

 

10

Çalışma sonuçalarına göre kavite hazırlanması açısından en az zaman alıcı teknikler, en 

iyiden en kötüye doğru olmak üzere frez, ekskavatör ile uzaklaştırma, sono abrazyon, 

air abrazyon ve CarisolvTM jel tekniğidir. Kaldırılan dentin derinliği ve genişliği 

açısından bakıldığında en çoktan en aza doğru sırasıyla frez, ekskavatör kullanılarak 

elle çürüğün uzaklaştırılması, CarisolvTM jel ve son olarak ta sono ve air abrazyon 

gelmektedir. Frezle çürük uzaklaştırılması sırasında gereksiz madde kaybı olurken, sono 

abrazyonda gereğinden az oranda madde uzaklaştırıldığı bildirilmiştir. CarisolvTM jel 

kullanılan kemomekanik yöntemin çok fazla zaman gerektirmesine rağmen çürük 

dentinden gereği kadar madde kaldırılması açısından etkili bir yöntem olduğu 

belirtilmektedir. 

Burrow ve ark. (2003) yaptıkları in vitro çalışmada, CarisolvTM kullanılmış 

çürük dentindeki mikrotensile bağlanma kuvvetlerini incelemişlerdir. Geleneksel cam 

iyonomer siman (CĐS) ve rezin modifiye cam iyonomer siman (RMCĐS) materyali 

kullanılan çalışmada, CarisolvTM kullanılarak çürük uzaklaştırıldıktan sonra yüzeye One 

Coat Bond, SE Bond adezivleri uygulanmış ve restoratif materyal olarak Fuji IX ve Fuji 

II LC (GC Corp.) kullanılmıştır. Carisolv kullanımının, adeziv restoratif materyallerin 

bağlanma dayanımı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı bildirilmiştir. 

Kemomekanik yöntemle CarisolvTM ve dönen enstrüman kullanılarak çürüğün 

uzaklaştırıldığı in vitro bir çalışmada, ışık mikroskobu ile dentin tübüllerindeki bakteri 

varlığı incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre kemomekanik yöntem kullanılan 

dişlerde %53 oranında ve dönen enstrümanla çürüğün temizlendiği dişlerde %87 

oranında bakteri görülmediği ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

bildirilmiştir (p>0,05), (Peric ve Markovic 2007). 

Cam iyonomer (CĐ) kullanılarak yapılan 12 aylık klinik çalışmada, her iki grupta 

da sarkık mine, mine keskisi ile uzaklaştırıldıktan sonra deney grubunda aminoasitler ve 

sodyum hipokloritli bir jelden meydana gelen CarisolvTM ve sisteme özgü özel el 

aletleri ile çürük uzaklaştırılarak kemomekanik yöntem kullanılmış ve kontrol grubunda 

ise çürük dentin yalnızca ekskavatör ile uzaklaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre 

her iki kavite preparasyon tekniğinin de benzer klinik performans gösterdiği 

bildirilmiştir (Barata ve ark. 2008).  

Yetişkin bireylerde, Er:YAG lazer ve frez ile çürüğün uzaklaştırılması 

yöntemlerinin etkinliğinin araştırıldığı klinik bir çalışmada, aktif çürük lezyonu bulunan 
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102 dişte inceleme yapılmıştır. Çürük dokuların uzaklaştırılmasından sonra karbid frez 

yardımı ile dentinden örnekler alınarak MS ve LB sayıları mikrobiyolojik incelemelerle 

belirlenmiştir. Er:YAG lazer tekniğinde 7 ve 8 eşik seviyeleri kullanıldığında, MS ve 

LB sayı ortalamalarında, frezle çürüğün uzaklaştırılmasına oranla bir farklılık olmadığı 

ancak 9 ve 10 eşik seviyelerinde lazer yönteminde LB sayı ortalamalarının belirgin 

derecede yüksek olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar lazer kullanımının, frezle çürüğün 

uzaklaştırılmasına oranla daha fazla hasta konforu sağladığını belirtmişlerdir 

(Dommisch ve ark. 2008). 

Çürük uzaklaştırılırken 4 farklı tekniğin kullanıldığı in vitro bir çalışmada 

dokulardaki morfolojik değişiklikler taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak 

incelenmiştir. Çürüklü 20 adet yeni çekilmiş dişte çürük dokuların uzaklaştırılması için 

Er: YAG lazer (Lite Touch, Syneron, Israel), kemomekanik yöntemle CarisolvTM elmas 

ve çelik frezler kullanılmıştır. SEM inceleme sonuçlarına göre lazer kullanılan grupta 

yüzeylerin residüel smear tabakası içermediği ve yüksek retantif alanlar olduğu, bu 

yöntemi kemomekanik yöntemle ekskavasyonun izlediği ve dönen enstrümanların 

kullanıldığı gruplarda dentinin mikroretantif alanlar olmaksızın smear tabakası içeren 

bir yüzey olduğu bildirilmiştir (Tsanova ve Tomov 2010).  

Benzer şekilde yapılmış başka bir çalışmada ise sono abrazyon ile dentin 

tübüllerinin smear tabakasından tamamen arınmış olduğu ancak air abrazyon, 

ekskavatör kullanılarak elle ve frezle çürüğün uzaklaştırılması yöntemlerinde dentin 

yüzeyinin residüel smear tabakası ile kaplı olduğu bildirilmiştir (Yazıcı ve ark. 2002). 

2.6. Cam Đyonomer Simanlar 

Polikarboksilat simanlar, çinko oksit ile polikarboksilik asit solüsyonunun 

reaksiyon ürünüdür. Polikarboksilik asit zinciri boyunca dizili olan karboksil grupları 

mine ve dentindeki kalsiyum ile şelasyon yaparak siman ile diş arasında bir kimyasal 

bağ oluştururlar. Karboksil gruplarının divalent ve trivalent katyonlara şelasyonu 

sonucunda diş yüzeyleri ve metal yüzeyi oksitlerine kimyasal bağlanma gerçekleşir. 

Polikarboksilat simanlar ilk olarak kimyasal bağlanabilme özelliği tanıtılan simanlardır.  

Đlk kez 1972 yılında Wilson ve Kent tarafından tanıtılan CĐS geliştirilerek ASPA 

(alumino silicate polyacrylic asit) adını almışlardır (Wilson ve Kent 1972; Fejerskov ve 

Kidd 2003).  



 

 

12

Geleneksel CĐS toz-likit sisteminden oluşur. Toz, bazik alümina silikat cam 

partikülleri, likit ise poliakrilik asit, akrilik itakonik asit ve akrilik maleik asit 

kopolimerlerinden oluşur ve genel olarak polialkenoik asit adı altında gruplandırılır. 

CĐS’ ler %23 oranına kadar flor (NaF, CaF2, AlF3) içerirler (Rezk-Lega ve ark. 1991).  

Toz ve likit karıştırıldığında asit baz reaksiyonu gerçekleşir ve polialkenoik 

asitler, silikat cam partiküllerinin dış yüzeyini çözerek alüminyum, sodyum ve florür 

iyonlarının salınmasına neden olur. Daha sonra çift değerli kalsiyum iyonları asitlerin 

iyonize karboksil gruplarına bağlanır. Likitte bulunan ve asit baz reaksiyonu başlayınca 

ortaya çıkan suyun etksi ile polialkenik asit tuzlarını içeren tuz matriks (polialkenoat) 

oluşur ve silikat partiküllerinin yüzeyi silika hidrojele dönüşür. Polialkenoik asitlerin 

karboksil grupları mine ve dentin hidroksiapatitindeki kalsiyum iyonlarına iyonik bağ 

yapar ve restorasyon ile diş arasında kimyasal bağlanma oluşur (Kent ve ark. 1979; 

Yoshida ve ark. 2000; Van Meerbeek ve ark. 2003). CĐS’ in ortalama bağlanma 

kuvvetleri 3-10 Mega Paskal (MPa) olarak bildirilmektedir (Tyas ve Burrow 2004). 

CĐS materyallerinin matriksi temel olarak poliakrilik asit (PAA) veya kalsiyum, 

stronsiyum ve alüminyum iyonları ile çapraz bağlı maleik ve akrilik asitlerin 

kopolimerlerini (PAMA) içerir. PAMA kopolimerleri, PAA’ ya göre daha fazla 

karboksil grupları içerir ve çapraz bağlı PAMA matriksi daha güçlü olabilir ve cam 

partikülleri ile daha fazla interaktif alanlara sahip olabilir. Ketac Molar ve Ketac Molar 

Quick (3M ESPE AG) PAMA ve Fuji IX ve Fuji IX Fast (GC Corp.) PAA yapısındaki 

materyallerdir (Raimond ve ark. 2005).  

Geleneksel su bazlı CĐ materyallerinin kimyasal yapısındaki majör 

kompanentlerden biri olan su, CĐ’ lerin sertleşme sürecindeki asit baz reaksiyonunda 

önemli rol oynar. Su içeriği, poliasit ile reaksiyona girerek asidik karboksil gruplarının 

iç hidrojen bağlarının kırılmasını sağlar ve böylelikle cam ile reaksiyona geçmeye hazır 

hale gelir. Asidik solüsyonunun cam partiküllerini kısmen çözmesi ile poliasit jelin 

oluşumuna katılan pek çok iyonun açığa çıkmasını sağlar (Hickel ve ark. 1998). 

CĐ materyallerinin toz kısmındaki lantan, stronsiyum, baryum ve çinko oksit 

içerikleri materyalin radioopazitesini sağlamaktadır. CĐ’nin likit kısmındaki asit 

içerikleri ise vizkozitenin ve pelteleşme eğiliminin azaltılmasını sağlarken tartarik asit, 

materyalin kıvamının iyileştirilmesini, çalışma süresinin uzatmasını ve sertleşme 
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süresinin kısalmasını sağlar (Shen 2003). Kalsiyum bazlı materyallere ilave edilen 

sitronsiyum oksit ise materyalin baskı kuvvetlerine karşı dayanımını arttırmaktadır. 

Firmalar cam iyonomer simanları tip 1, 2, 3 olarak sınıflamışlardır. Tip 1 CĐS’ler 

yapıştırıcı simanlar olup ince film kalınlığı ve hızlı sertleşme ile karakterizedir. Tip 2 

CĐS’ ler restorasyon materyali olarak kullanılırlar ve 2 alt gruba ayrılabilirler. Tip 2-1 

CĐS’ ler geleneksel ve rezin modifiye tipteki estetik materyallerdir. Tip 2-2 CĐS’ ler ise 

daha fazla aşınma direncine sahip olan güçlendirilmiş restorasyon materyalleridir. Tip 3 

CĐS’ ler kaide materyali, fissür-pit sealent olarak kullanılan düşük viskoziteli ve hızlı 

sertleşen materyallerdir (Tyas ve Burrow 2004). CĐS materyallerinin kullanım alanları , 

materyalin partikül boyutlarına ve toz/likit oranlarına göre ayarlanan vizkozite 

derecelerine bağlı olarak simanın kıvamına göre değişmektedir. CĐ dolgu materyali için 

partikül boyutları maksimum 50 µm iken yapıştırıcı tipte CĐ materyalleri için bu boyut 

15 µm’ dur (Shen 2003). 

CĐS’ lerin hazırlanması teknik hassasiyetten çok etkilenmektedir. Kuru 

ortamlarda hidrojeller su kaybeder ve çatlamalar meydana gelir. Bir CĐ dolgu 

materyalinin (KetacTM Molar Easymix) dişlerdeki oklüzal kaviteye ilk yerleştirildikten 

bir hafta sonraki replikalarda yapılan SEM incelemesine ilişkin yüzey görüntüsü Şekil 

2.1’ de verilmiştir. 
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Şekil 2-1: CĐ dolgu materyali yüzeyinin SEM görüntüsü 

A: (Orjinal büyütme Х 1,5, bar =10µm), B: (Orjinal büyütme Х 750, bar =10 µm), C: (Orjinal büyütme Х 2000, bar = 
10 µm), (Koray F. ve Atay Tekbaş M. 2011). 

 

Oral dokularla biyouyumlu olan CĐS materyali, diş dokusuna kimyasal olarak 

bağlanmaktadır ve böylece iyon alışverişi kolaylaşmaktadır. CĐS’ler, difüzyon yoluyla 

flor serbestleme özellikleri ile sekonder çürüklerin oluşmasını azaltabilir ve/veya 

önleyebilir. Diş macunu, ağız gargaraları ve topikal flor uygulamaları sırasında ortamda 

bulunan florür iyonlarını depolayarak flor rezervuarı görevi göstermekte olan CĐS 

materyalinden, uygulama sonrasındaki ilk hafta maksimum düzeyde florit salınımı 

gerçekleşir ve 18 ay süre ile devam eder. Diğer yandan florür dentin yapısının içinde 

diffüzyon yolu ile 35-50 µm derinliğe kadar ilerleyerek bakterilerin yayılımını ve 

dokunun demineralizesyonunu engellemektedir (Dayangaç 2000). 

Creanor ve ark. (1998) yaptıkları in vitro çalışmada, kök yüzeyinde oluşturulan 

ve rezin modifiye cam iyonomer (RMCĐ) restoratif materyal ile doldurulan kavitelerin 

etrafındaki yapay lezyonların ilerleyişini değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak CĐ 

materyali ile doldurulan kavitelerin çevresinde diğer gruplara oranla daha yüksek 

remineralizasyon gözlediklerini vurgulamışlardır.  
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Florit, kalsiyum ve fosfat iyonlarının alınımını arttırdığı ve flor iyonlarının 

hidroksil ile yer değiştirmesiyle florapatit formunda ortaya çıkabildiği için, 

demineralizasyon ve remineralizasyon siklusunda önemli bir rol oynar. Hidroksiapetit 

pH 5,5 iken demineralize olmaya başlarken, florapatit pH 4,5 olduğunda demineralize 

olmaya başlar. Dolayısıyla asit ataklarının, florapatiti çözebilmesi için daha fazla 

miktarlarda olması gerekir (Tyas ve ark. 2000). 

CĐ’ nin kontrollü bir şekilde düşük seviyede flor serbestlemesi, çürüklerin inhibe 

edilmesi açısından etkilidir. Buna ilaveten CĐ’ ler, mine ve dentinin remineralizasyonu 

ile ilişkili olan kalsiyum, sitronsiyum ve diğer iyonların hareketini destekleyen hidrojel 

fazı içerirler. Bu hidrojel fazının topikal jeller, gargaralar ve diş macunlarından 

tükürüğe salınan çevresel florun geri alınımından ve yeniden salınımından sorumlu 

oldukları düşünülmektedir (Ewoldsen ve Demke 2001).  

Yapılan in vitro bir çalışma sonucunda, restoratif materyal olarak CĐS, RMCĐS 

ve poliasit modifiye kompozit rezinler kullanıldığında, dentindeki sekonder çürük 

lezyonlarının ilerleyişinde belirgin bir azalma sağlanabileceği rapor edilmiştir. 

(Dionysopoulos ve ark. 2003). 

Yapılan bir çalışmada CĐS’ in flor rezervuarı görevini görmesi için en etkili 

florit ajanının %0,2’ lik sodyum florit (NaF) olduğunu bildirilmiştir (Dionysopoulos ve 

ark. 2003). Genel olarak yüksek oranlarda flor salınımı yapan CĐ restoratif materyalleri, 

yüksek oranlarda flor reşarjı da yapabilmektedirler. Ancak CĐS materyallerinin flor 

serbestlemesi ile baskı dayanımları arasında negatif yönde bir lineer koorelasyon 

bulunmuştur. Böylelikle yüksek flor salınımı yapan restoratif materyallerin mekanik 

özelliklerinin zayıf olduğu bildirilmiştir (Xu ve Burgess 2003). 

Flor serbestleyen CĐS’ ler aynı zamanda ortamda bulunan flor ile reşarj 

olabilmektedirler. Bu özelliklerinden dolayı çürük riski yüksek olan ve kserestomi gibi 

ciddi problemleri olan bireylerde CĐS materyallerinin kullanımı önerilmektedir 

(Gandolfi ve ark. 2006).  

Cenci ve ark. (2008), ortamda florit varlığının kompozit ve RMCĐ restorasyon 

çevresindeki demineralizasyon üzerine ve mikrosızıntıya etkisinin araştırıldığı in situ bir 

çalışma yapmışlardır. Hazırlanmış diş restorasyon plakaları damak aparatlarına 

yerleştirilerek 14 gün boyunca yemek zamanları dışında gönüllü deneklerin ağız 
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ortamında tutulmuştur. Bu esnada diş-restorasyon plakaları üzerine belli saat aralıkları 

ile günde 10 kez olmak üzere %20’lik sukroz çözeltisi damlatılıp 5 dk bekletilmiş ve 

bakteri plağı benzeri bir biyofilm tabakası oluşturulmuştur. Gönüllülerin bazıları floritli 

bazıları ise floritsiz diş macunu ile günde 3 kez olmak üzere örnek alanları dışında kalan 

damak aparatı yüzeylerini fırçalamışlardır. Çalışma sonuçlarına göre restorasyonlarda 

mikrosızıntı açısından bir farklılık bulunmamış ve kompozit restorasyonların etrafında, 

sodyum florit varlığı gözlemlenmesine rağmen mine ve dentinde yüksek 

demineralizasyonla karşılaşılmıştır. Araştırmacılar, RMCĐS’in veya floritli diş 

macununun, bakteri plağına benzer biyofilm tabakasında flor seviyelerinin artmasını 

sağlayarak çürüğün ilerlemesini azaltabileceği görüşüne varmışlardır. 

CĐ materyali pH’ sı 2,7 olan laktik asite 24 saat süre ile maruz kaldığında 40-80 

µm derinliğe kadar yüzeyden çözünür (Larson 2008). CĐS’ ler sertleşmeleri sırasında ve 

sertleştikten sonra sıvı ortamda olduğu gibi, asitlere maruz kaldıklarında flor 

serbestleyebilmektedirler. CĐ materyalleri ortamın asiditesi ile orantılı olarak aktif 

şekilde flor serbestleyebildikleri için akıllı materyaller olarak ta tanımlanmaktadır 

(Davidson 2006).  

CĐ dolgu materyalinin (Chem Fil Superior) tozuyla % 0,5, % 1,25 ve % 2,5 likit 

klorheksidin (CHX) diglukonatın karıştırılması ve toz halindeki CHX diasetatın 

materyalin toz kısmına katılması ile CĐ’ in uzun dönem antibakteriyel özelliğinin nasıl 

etkileneceği araştırılmıştır. In vitro araştırmada, agar difüzyon testi kullanılmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre % 2,5’ lik CHX diasetat, 90 gün sonunda MS ve 60 gün 

sonunda da L. acidophilus üzerine en fazla antibakteriyel etkinliği göstermiştir ve 

materyalin çalışma ve sertleşme süresi, gerilim ve bükülme kuvvetlerine karşı dayanımı 

ve asit erozyonu açısından kontrol grubundaki CĐ materyaline göre değişiklik 

göstermediği bildirilmiştir. Yeni içerikli bu materyalin fiziksel özelliklerinin 

bozulmaksızın MS ve L. acidophilus üzerine uzun dönem antibakteriyel etkinlik 

gösterebileceği rapor edilmiştir (Türkün ve ark. 2008). Aynı çalışma dizaynıyla yapılan 

başka bir in vitro çalışmada ise, %1’ lik CĐ dolgu materyaline CHX diasetat ilavesinin 

çürük dokudaki bakterilerin sayıca azaltılmasında ve materyalin fiziksel ve bağlanma 

özelliklerinin optimal düzeyde korunmasında etkili olduğu bildirilmiştir (Takahashi ve 

ark. 2006). 
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CĐS materyalleri, flor serbeslemesi özelliğinden dolayı çürük riski yüksek olan 

bireylerde kullanımının etkili olması, biyouyumlu materyaller olması ve diş dokularına 

bağlanabilme kapasiteleri açısından yaygın kullanım alanına sahiptir. Bununla birlikte 

asit baz reaksiyonu ile sertleşme sürecinin yavaş olması, materyallerin erken dönemde 

dayanım kuvvetlerine ve aşınma dirençlerine gölge düşürmektedir.  

Geleneksel CĐS materyallerinin mekanik özelliklerinin incelendiği bir in vitro 

çalışmada, 10 adet CĐS materyali örneklerinin SEM ile analizlerinin sonucunda baskı 

dayanımı en yüksek olan materyallerin Fuji II LC ve Ketac Molar olduğu bildirilmiştir. 

Materyallerdeki baskı kuvvetlerine karşı yüksek dayanıklılık kuvvetlerinin, daha küçük 

cam partikül boyutları ile ilgili olduğu, ayrıca küçük partikül boyutlarının materyalin 

mikrosertlik değerlerinin artmasına ve düşük porözite özelliklerine sahip olmasına da 

etkili olduğu görüşüne varılmıştır. Diğer yandan Raimond ve ark. nın (2005) yaptığı 

laboratuvar çalışmasında belirttikleri bilginin tam tersine, cam partikül boyutlarının 

büyük olmasının, materyalin aşınma direncini arttırdığı belirtilmektedir (Xie ve ark. 

2000). 

CĐ materyallerinin zayıf mekanik özellikleri, flor salınımı, diş dokularına 

kimyasal bağlanma kapasitesi, biyouyumluluğu gibi olumlu özelliklerine gölge 

düşürmektedir. CĐS materyalinin kimyasal içeriğine hidroksiapatit ilave edilmesinin 

CĐS’ in kırılma dayanımı, dentine bağlanma ve florit serbestlemesi özelliklerinin nasıl 

etkilendiği araştırılmıştır. Çalışmada geleneksel CĐ materyali ve aynı materyalin içine 

ağırlıkça % 8 hidroksiapatit ilave edilen örnekler kullanılmıştır. Hidroksiapatitin 

bükülme kuvvetlerine dayanımını arttırdığı belirtilen çalışmada, hidroksiapatitin 

hekzagonal kristal formunun bu etkiye neden olduğu bildirilmiştir (Lucas ve ark. 2003). 

Yiu ve ark. (2004) yaptıkları çalışmada, SEM, field-emission/environmental 

SEM (FE-ESEM) ve transmisyon elektron mikroskop (TEM) kullanılarak nemli dentine 

tutunan kendi kendine sertleşen 6 farklı CĐ’ in kırılma bölgelerinde yapısal özelliklerini 

incelemişlerdir. Kontrol grubu olarak dentin CĐ arayüzeyinden 3 mm uzaklıktaki kırık 

bölgelerine bakılmıştır. Enerji dağıtıcı x ray analizi ve TEM, sertleşmiş materyalin 

dentine bakan yüzeyinin, yumurta kabuğuna benzetilen CĐ’ in silikondan zengin 

fazındaki küresel cisimleri içerdiğini göstermiştir. Küresel cisimlerin CĐ’ in dentin 

arayüzeyi boyunca bağlanmayı güçlendiren silikondan zengin fazın bir parçası olarak 

rol oynayabiliceği bildirilmiştir.  
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CĐS, herhangi bir yüzey hazırlığı yapılmaksızın diş dokusuna kendi kendine 

bağlanabilen diş rengindeki tek materyaldir. Bunun yanısıra zayıf polialkenoik asit ile 

kaviteye bir uygulama yapılması, bağlanma etkinliğini arttırabilmektedir (Inoue ve ark. 

2001). 

1971-2003 yılları arasında yapılmış klinik çalışmalara ilişkin dental literatürlerin 

retrospektif araştırma sonuçlarına göre, oklüzal streslere maruz kalan posterior 1. molar 

dişlerin klinik ömrü ve başarısızlık nedenleri rapor edilmiştir. Đncelmede paslanmaz 

çelik kuronlar, amalgam, kompozit, kompomer ve CĐ restorasyonlarının, başlıca 

başarısızlık nedenlerinin sekonder çürük, marjinal defektler ve kırıklar ve aşınma 

olduğu bildirilmiştir. Đki yıllık klinik çalışmalarda yılda bir kez yapılan kontrollere göre, 

başarısızlık oranları kuron restorasyonları için % 0-14, amalgam restorasyonlar için % 

0-35, kompozit restorasyonlar için % 0-15, kompomerler için % 0-11, CĐ restorasyonlar 

için % 0-25 ve ART restorasyonları için % 2-29 olarak bulunmuştur (Hickel ve ark. 

2005).  

Yapılan bir laboratuvar çalışmasında, normal sürede sertleşen CĐS 

materyallerine göre hızlı sertleşenlerde, çiğneme boyunca antagonist dişler ve sert besin 

kütleleri ile dişlerin oklüzal yüzeyinde oluşan aşınma miktarlarının erken dönemde 

iyileşme dereceleri incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre tüm CĐS materyallerinin 

aşınma miktarlarının ilk hafta çok yüksek miktarlarda görüldüğü, sonraki 1 ay boyunca 

ve 1 yıl süresince aşınmanın azalarak devam ettiği bildirilmiştir. Partikül boyutları Fuji 

IX ve Fuji IX Fast’ e (25,0 ve 14,9 µm) göre küçük olan Ketac Molar ve Ketac Moar 

Quick (4,7 ve 6,6 µm) materyallerinde aşınma miktarları daha az olarak bulunmuştur. 

Ancak hızlı sertleşen Ketac Molar Quick, normal sürede sertleşene oranla daha fazla 

aşınma göstermiştir. Araştırmacılar, kompozit rezinlerde olduğu gibi küçük partikül 

boyutuna sahip CĐS materyallerinde 1 yılda aşınma miktarlarının daha az olduğunu ve 

aşınma dirençlerinin materyalin toz/likit oranı veya içerik farklılıklarına bağlı 

olmadığını bildirmişlerdir. Çalışmada hızlı sertleşen tipteki CĐS materyallerinin, normal 

sürede sertleşen CĐS’ lere oranla erken dönemde aşınma miktarları üzerine olumlu 

etkilerinin olmadığı görüşüne varılmıştır (Raimond ve ark. 2005).  

CĐ materyallerinin düşük mekanik dirençleri ve aşınma dirençleri kullanım 

alanlarının düşük aşınma ve streslere maruz kalan alanlarla sınırlı kalmasına sebep 

olmaktadır. Yeni geliştirilen deneysel ışıkla sertleşen CĐ materyalleri Fuji II LC, cam 
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doldurucular ve altı kollu yıldız şekilli poliakrilik asitlerin sentezlenmesi ile 

oluşturularak materyalin aşınma özelliklerinin in vitro olarak geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Geliştirilen deneysel siman Fuji II ve Fuji II LC’den 1,4 kez daha 

yüksek aşınma direnci gösterirken bir rezin kompozit olan P-60’tan 6 kez daha düşük 

direnç göstermiştir. Çalışma sonuçlarına göre yeni geliştirilen simanın sınıf I ve sınıf II 

restorasyonlar gibi aşınma miktarlarının fazla olduğu alanlarda da CĐ dolgu 

materyallerinin kullanılabileceğini göstermiştir (Zhao ve ark. 2009). 

2.7. Atravmatik Restoratif Tedavi  

ART, teknolojik olanaksızlık ile dönen enstrümanın kullanılamadığı ve yöre 

halkının teknolojinin bulunduğu yerlere transferinin uzun süre söz konusu olamayacağı 

durumlarda, yoksul bölgeye diş hekiminin ulaşıp, yanında götürdüğü el aletleriyle 

çürüğün yumuşak kısımlarını temizleyip, CĐS ile çürük kavitesini kapatması olarak 

tanımlanmaktadır (Frencken ve ark. 1994; Frenken, Pilot ve ark. 1996). 

Ekonomik açıdan geri kalmış ülkelerde diş tedavisi olanaklarının yetersizliği 

nedeniyle kolay, ucuz, yeni ve etkili bir yaklaşım geliştirilmesi konusu, 1992 Harare’de 

yapılan 7. Güney ve Batı Afrika Uluslararası Dişhekimliği Araştırma Birliği’ nin 

toplantısında gündeme gelmiştir. Bu toplantıda, Afrika’ da dişteki çürük lezyonlarının 

%90’ ından fazlasının tedavi edilmediği, bu dişlerdeki çürüklerin ağrı yapana kadar 

bırakıldığı ve sonrasında da çekildiği ve çekimin az gelişmiş ülkelerde temel tedavi 

olarak uygulandığı görülmüştür (Frencken, Makoni ve ark. 1996). Bu ülkelerdeki 

durumun iyileştirilmesi amacı ile gelişmiş ülkelerdeki ağız diş sağlığı için gerekli 

teknolojinin (mobil tur ve tükürük emici ekipmanlar vb.) bu ülkelere getirilip sınırlı 

alanlarda kullanımı sorunun çözümü açısından yeterli olamamıştır. Bunun başlıca 

nedenleri, aletlerin bir bölgeden diğer bölgeye taşınmasında karşılaşılan zorluklar, 

elektrik kesintileri ve yeterli teknik donanımlı sağlık personelinin karşılanamaması 

olarak gösterilmektedir. Yaşanan bu tecrübeler, saha koşullarında herhangi bir 

donanıma ihtiyaç duymadan uygulanabilen, yalnız el aletlerinin kullanıldığı ve sağlık 

personeli tarafından da uygulanabilen ART tedavi yönteminin gündeme gelmesine 

neden olmuştur. 

Đlk olarak, 1980’ lerin ortalarında primer ağız diş sağlığı programının bir parçası 

olarak Tanzanya’da uygulandığı birçok yayında yer alan ART işlemlerinde, yalnız el 
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aletleri kullanılarak çürük temizlenmiş ve adeziv özelliklere sahip modern restoratif 

materyal olarak CĐS’ler kullanılmıştır (Frencken ve Holmgren 1999a).  

1991’de Tayland’ın kırsal yerleşim bölgelerinde yapılan bir çalışmada, bir 

köyde 144 kişide 241 adet ART restorasyonu ve başka bir köyde de 138 kişide 205 adet 

mobil konvansiyonel ekipmanlarla amalgam restorasyonlar yapılmıştır. 

Restorasyonların başarısı 1., 2. ve 3. yıllarda bir diş hekimi ve iki yardımcı personel 

tarafından değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre restorasyonların, çocuklarda ya 

da yetişkinlerde yapılmış olması ve diş hekimi ya da yardımcı personel tarafından 

uygulanmış olması anlamlı bir fark yaratmamıştır. ART restorasyonlarının klinik başarı 

oranları 1., 2. ve 3. yıllarda sırasıyla % 93, % 83 ve % 71 bulunurken, amalgam 

restorasyonları için bu oranlar % 98, % 94 ve % 85 olarak bulunmuştur. 

Restorasyonların başarı oranlarının oklüzal yüzeylerde daha yüksek olduğu ve ART’nin 

sürekli dişlerin I. sınıf kavitelerinde çürüklerin tedavisi için uygun bir yöntem olduğu 

bildirilmiştir (Phantumvanit ve ark.1996).  

1993 yılında Zimbabwe’ de diğer bir alan çalışmasına başlanılmıştır. Restoratif 

ve sealant materyali olarak CĐ (Chem Fil Superior, Dentsply) kullanılmıştır. Bir yüzlü 

ART restorasyonlarının 3 yılın sonundaki başarı oranının %85 olduğu ve başarısızlık 

nedenlerinin kenar uyumsuzluğu, restorasyonlarda kayıp ve fazla aşınma miktarı olduğu 

bildirilmiştir. Erken mine ve ufak dentin lezyonlarında, sealant uygulamalarının 3 yılın 

sonundaki başarı oranı ise %50 olarak bulunmuştur. Uygulamalar 3 yıllık süre sonunda 

zayıf bağlanma değerleri gösterse de sealant uygulanmış dişlerde yeni çürük 

oluşumunun düşük derecede olduğu belirtilmiştir (Frencken, Makoni, Sithole ve ark. 

1998).  

ART, 1994 yılında Tayland kırsalındaki  üç köyde karşılaştırmalı olarak 

uygulanmıştır. Takip araştırmasının 1 yıllık sonuçlarına göre araştırmacılar, ART 

uygulanmış sürekli dişlerin özellikle tek yüzeyi açık olan çürük kavitelerinde, başarı 

oranının % 93 olduğuna ve az sanayileşmiş ülkelerin kırsal bölgelerinde umut veren bir 

çürük tedavi prosedürü olabileceğine işaret etmişlerdir (Frencken ve ark. 1994). 

Bu çalışmaları, ART’nin hastalar tarafından daha memnuniyet verici olduğunu 

bildiren (van Amerongen ve Rahimtoola 1999) ve ART’nin klinik performans 

araştırmasının yapıldığı (Holmgren ve ark. 2000) çalışmalar izlemiştir. Geleneksel 

restoratif tedavilerinin uygulanamadığı yerlerde sağlık personeli için ART tekniği 
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kullanım el kitabı basılmıştır. Kitabın orijinal Đngilizce versiyonu, Fransızca, 

Đspanyolca, Portekizce, Japonca, Çince, Arapça ve Tayland, Kamboçya, Vietnam, 

Endonezya, Malezya, Moğalistan dillerine de çevrilmiştir (Pilot 1999). 

2.7.1. ART Endikasyonları 

ART’ nin dental teknolojiden yoksun bölgelerde uygulanıp, follow-up 

araştırmalar ile belirli diş bölgelerinde başarılı olduğu dikkat çekmiş ve dönen 

enstrümanlar ile çalışmanın zor ve hatta olanaksız görüldüğü vakalarda da ART 

uygulamalarının denenebileceği düşünülmüş ve ART endikasyonları genişletilmiştir.  

ART’ nin kullanım alanlarını aşağıda sıralanmıştır. 

▬ Daha önce dişhekimi ile karşılaşmamış küçük çocuklarda diş tedavisinin 

tanıtılmasında, 

▬ Korku veya anksiyetenin dental yaklaşımı zorlaştırdığı hastalarda,  

▬ Mental ve/veya fiziksel handikaplı hastalarda,  

▬ Evde bakıma muhtaç ve dışarı çıkamayan hastalarda,  

▬ Çürük riski yüksek bireylerin tedavilerinde koşulları stabilize etmek için geçiş 

tedavisi olarak (Pilot 1999). 

Konvansiyonel yöntem ile tedavi sırasında dönen aletlerin oluşturduğu ısı ve 

basınç nedeni ile oluşabilecek ağrıya göre, ART’ de yalnız dekalsifiye diş dokusunun 

uzaklaştırılması ve ısı oluşmaması nedeni ile ağrının daha az olmasına bağlı olarak 

ART’ nin erişkin ve çocuk hastalarda daha az rahatsızlık hissi yarattığını ve hasta 

tarafından daha rahat kabül gördüğünü belirten pek çok çalışma vardır (Frenken 1999a; 

van Amerongen ve Rahimtoola 1999; van Amerongen ve Rahimtoola 2002; Gao ve ark. 

2003; Schriks ve van Amerongen 2003; Lopez ve ark. 2005; van Bochove ve van 

Amerongen 2006; Mickenautsch ve ark. 2007; Abreu ve ark. 2009). 

Dönen enstrümanlar nedeniyle oluşan ve hastaları rahatsız eden ses ART’ de 

yoktur. Bu özellikleri nedeni ile çocuklarda, dental anksiyetesi olan bireylerde ve 

mental retarde bireylerde tercih edilebilecek bir tedavi şeklidir. 

Yapılan çalışmalar, ART sırasında sıklıkla lokal anestezi ihtiyacının olmadığını 

ve hastalar tarafından tercih edilen bir tedavi biçimi olduğunu belirtmektedir (Lo ve 

Holmgren 2001; Schriks ve van Amerongen 2003; Taifour ve ark. 2003). Klinik 
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koşulları dışında da uygulanabilen ve yalnızca el aletlerinin kullanımına dayalı ART, 

düşük maliyeti, anesteziye ihtiyaç duyulmaması, özel ekipman veya ortam 

gerektirmemesi, uygulama kolaylığı gibi avantajlarının yanısıra hasta kabulünün yüksek 

olması nedeni ile çocuk diş hekimliğinde ve geniş kitlelere uygulanabilecek tedavi 

programlarında değerlendirilmektedir (Horowitz 1996; Yip ve Samaranayeke 1998; 

Tyas ve ark.2000). 

2.7.2. ART’de Kullanılan Araç ve Gereçler 

ART’nin operatif işlemi, keskin aletlerle minede giriş kavitesinin açılması ve 

dentindeki çürüğün ekskavatörler yardımı ile temizlenmesi esasına dayanır. ART’ de 

çürük dokunun tamamen uzaklaştırılması söz konusu değildir. Çünkü çürüğün 

uzaklaştırılması için sadece el aletleri kullanılmaktadır (van Amerongen 1996; Shen 

2003).  

ART uygulanırken kullanılan aletler, ayna, sond, presel, mine keskisi, küçük ve 

orta boy ekskavatörler (∅=1.0 mm, ∅=1,5 mm) (Şekil 2.2) ve restorasyon işlemi için 

siman spatülü, ağız spatülü ve siman fulvarıdır (Wadenya ve Mante 2007). ART 

çalışmalarının artması ile giriş kavitesinin hazırlanmasını kolaylaştırmak amacı ile yeni 

bir el aleti de geliştirilmiştir. Bu el aletinin aktif ucu, sivri uçlu ve çepeçevre keskin 

kenarlara sahip üçgen prizma şeklindedir. Aletin iki ucu farklı boyuttadır. Kullanılan 

diğer araç ve gereçler pamuk rulo ve pelet, eldiven, CĐS, dentin dezenfektanları, vazelin, 

kama, strip bant ve temiz sudur (Frencken ve Holmgren 1999a).  

 

Şekil 2-2: ART’ de başlıca kullanılan el aletleri 

 

(Ayna, Sond, Pressel) (Ekskavatör)(Mine keskisi)
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Saha şartlarında ART uygulamasında, hastaların üzerine rahatça uzanabileceği 

ve taşınması kolay bir masa, tedavi esnasında daha iyi görüş sağlamak için kafaya 

takılan şarj edilebilir pilli ışık kaynağı ve büyüteç, tükürük izolasyonu için pamuk 

rulolar ve pamuk peletler kullanılır. Diğer diş tedavilerinde olduğu gibi ART’ de de iyi 

bir hasta hekim pozisyonu sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla kafa yaslamak için 

minder ve hastanın üzerine yatacağı bir masa kullanılabilmektedir (Frencken, Pilot ve 

ark. 1996). 

2.7.3. ART’ de Kullanılan Restoratif Materyaller 

ART’nin tedavi prensibi, çürüğün el aletleri ile uzaklaştırıldığı ve dolayısıyla 

minimal invaziv tekniğe uygun hazırlanmış olan kavitenin adeziv bir materyal ile 

doldurulması ve gerektiğinde sağlam komşu mine çukurcuklarının örtülenmesinden 

ibarettir (Pilot 1999). 

ART’nin başarısında önemli unsurlardan biri, uygun restoratif ve koruyucu 

özelliğe sahip restorasyon materyalinin seçimidir. Materyalin biyolojik ve fiziksel 

özellikleri önemlidir. Restoratif materyal konusunda dikkat edilmesi gerekenler 

maliyeti, kullanım kolaylığı, gerekli operatif ekipman, saklama koşulları ve kendi 

kendine sertleşebilme özelliği olarak sıralanmaktadır. Bu özellikler gözönüne alınarak, 

ışıkla sertleşmeyen ve karıştırma için özel bir cihaz gerektirmeyen toz-likit sistemli 

CĐS’ ler, saha koşullarındaki ART uygulamaları için ideal adeziv restorasyon materyali 

olarak kullanılmaktadır. Geliştirilerek flor oranı yüksek, daha sert, dayanıklı, kondanse 

edilebilir ve yüksek vizkoziteli ART tekniğine uygun CĐS’ ler (Ketac molar-3M Espe, 

Fuji IX-GC Company, Chemflex- Dentsplay) piyasaya sunulmuştur (Frencken ve 

Holmgren 1999a; 1999b). 

ART için özel olarak geliştirilmiş bu materyallerin mekanik özellikleri, daha 

fazla yük gelen kontak bölgelerde geleneksel CĐ’ye göre daha başarılı bulunmuştur 

(Ewoldsen ve ark. 1997; Smales ve ark. 1997; Hosoya ve Garcia Godoy 1998; Yip ve 

ark. 2001; Castro ve Feigal 2002). 

Tek yüzlü ART uygulamalarında yüksek vizkoziteli CĐ materyali kullanılarak 

yapılmış restorasyonların 1 yıl içinde oluşan başarısızlık oranı %4,7 iken birden fazla 

yüzeyde uygulanan ART restorasyonları için bu oran %17 olarak bulunmuştur (van’ t 



 

 

24

Hof ve ark. 2006). Özellikle bir yüzlü kavitelerde yüz güldürücü sonuçlar alınmış olan 

başka çalışmalar da vardır (Lo ve ark. 2001; Holmgren ve ark. 2000). 

Yapılan çalışmalar sürekli ve süt dişlerinde uygulanan I. sınıf ART 

restorasyonlarında yüksek viskoziteye sahip CĐS materyallerinin daha başarılı olduğunu 

göstermiştir. Orta derecede viskoziteye sahip CĐS’ lerin ART restorasyonu yapımında 

kullanımı önerilmemektedir (van’ t Hof ve ark. 2006).  

ART uygulaması sırasında izlenen esas adımlar şöyledir; 

▬ Dişin pamuk rulolar ile izolasyonu, 

▬ El aletleri ile çürük lezyonuna ulaşılması, 

▬ Ekskavatör ile çürük dokuların uzaklaştırılması, 

▬ Yüksek vizkoziteli CĐ materyalinin kaviteye yerleştirilmesi, 

▬ Taşkın CĐ materyalinin uzaklaştırılması (Shen 2003).  

2.7.4. ART Çalışmaları 

ART’ nin, klinikte dönen enstrüman ile kavite preparasyonu açısından problemli 

olan çocuk ve yaşlı hastalarda da kullanılıp kullanılamayacağı düşünülmüş ve bu 

konuda klinik takip ve mikrobiyolojik çalışmalar yapılmıştır. 

Erişkinlerde ART’nin klinik performansına yönelik 1996-2011 yılları arasında 

yapılmış birçok araştırma bulunmaktadır. 

Sürekli dişlerde ART ile geleneksel yöntemin karşılaştırıldığı ve ART’de CĐS, 

geleneksel yöntemde de amalgamın retansiyon açısından klinik başarılarının 

değerlendirildiği araştırmalarda, amalgam restorasyonlar daha iyi sonuçlar vermiştir. 

(Phantumvanit ve ark. 1996; Mandari ve ark. 2001; Kalf-Scholte ve ark. 2003).  

Ho ve ark. (1999) 23 yetişkin bireyin küçük boyutlu oklüzal çürük bulunan 

molar dişlerinde ART tekniği ile klinik çalışma yapmışlardır. Çalışmada 45 adet Fuji IX 

ve 45 adet ChemFil Superior (Dentsply) ile ART uygulamaları yapılmış ve uygulama 

sırasında materyallerin kolaylıkla karıştırılıp uygulandığı belirtilmiştir. Ancak ChemFil 

Superior radyolüsentliği açısından dezavantajlı olarak bulunmuştur. Materyallerdeki 

oklüzal aşınma miktarları uygulamadan 2 yıl sonra, Fuji IX için 83,1 µm, ChemFil 

Superior için 104 µm olarak tespit edilmiş ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı belirlenmiştir. Tek ve çok yüzlü kavitelerde ART restorasyonlarının oklüzal 
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aşınma miktarlarının incelendiği başka araştırmalarda da CĐ dolgulardaki aşınma 

miktarlarının ilk yıl en fazla olmak üzere, belirgin derecede yüksek olduğu bildirilmiştir 

(Smales ve Yip 2000; Hu ve ark. 2004).  

Honkala S. ve Honkala E. (2002), 1997-1999 yılları arasında Helsinki’de yaş 

ortalaması 72,5 olan 21 bireyde yaptıkları çalışmada 1 yıllık klinik izleme sonunda, 

ART yöntemi ile yapılan 33 adet tedavinin ancak 21 adedi kliniğe geri dönmüştür ve 

muayene edilmiştir. Araştırmacılar restorasyonların %68’ ini başarılı % 11’ ini ise 

ağızda tutulamayacak kadar kötü durumda olarak değerlendirmişlerdir. ART’ nin yaşlı 

bireylerde uygun bir tedavi olduğunu belirtmişlerdir. 

Sürekli dişlerdeki büyük ve küçük boyutlu I. sınıf kavitelerde ART’ nin 

uygulandığı başka bir in vivo çalışmada, 6 yıllık değerlendirme sonuçlarına göre küçük 

boyutlu I. sınıf kavitelerde başarı oranı (%75) büyük boyutlu kavitelere (%61) göre 

daha yüksek bulunmuştur (Hu ve ark. 2004). 

Lo ve ark. (2006) Hong Kong’ ta yaptıkları klinik çalışmada, 103 yaşlı bireyin 

kök yüzeyi çürüğü bulunan toplam 162 adet dişine CĐ restorasyonlar uygulanmıştır. 

Dönen enstrüman ile kavite preparasyonu yapılan 84 dişte RMCĐS (Fuji II LC, GC 

Corp.) ve el aletleri ile çürüğün uzaklaştırılarak ART uygulamasının yapıldığı 78 dişte 

CĐS (Ketac Molar, 3M ESPE) dolgu materyalleri ile restorasyonlar yapılmıştır. 12 aylık 

çalışma süresi sonunda, 63 adet RMCĐS ve 59 adet CĐS restorasyonu incelenebilmiştir 

ve dolguların başarı oranları sırasıyla %91,7 ve %87 olarak bulunmuştur. Kök yüzeyi 

restorasyonlarında, her iki yöntemin başarı oranlarının yüksek ve birbirine benzer 

olduğu bildirilmiştir. 

Prakki ve ark. (2008) yaptıkları klinik çalışmada, 58 yetişkin hastanın sürekli ön 

dişlerine 127 adet III. sınıf kavitede ART uygulaması yapılmıştır. 6 yılın sonunda, 34 

hastada toplam 65 dolgunun klinik başarısı değerlendirilebilmiştir. Çalışmanın 

sonuçlarına göre, CĐ (Ketac Molar) restorasyonlarının % 73,8’ i iyi durumda ve başarılı 

olarak değerlendirilirken, başarısız olarak değerlendirilen dolguların %13,9’unun 

kısmen veya tamamen kaybedilmiş olduğu ve %9,2’sinin yerine başka bir restorasyon 

yapıldığı bildirilmiştir. Dolguların %1,5’ inde geniş kenar aralığının olduğu, 

restorasyonlarda sekonder çürüğe rastlanmadığı ve %1,5’ inde yüzey aşınmasının fazla 

olduğu belirtilmiştir. 
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Zanata ve ark. (2011), çürük riski fazla olan 43 gebe kadının posterior 

dişlerindeki tek yüzlü ve çok yüzlü kavitelerde deney grubu olarak yüksek vizkoziteli 

CĐ materyali (Fuji IX) ile ART ve kontrol grubu olarak ta çinko oksit öjenol kullanarak 

restorasyonlar yapmışlardır. Çalışmanın kontrol grubunda 2 yılın sonunda 

restorasyonların % 91’ i başarısız olurken ART uygulamalarının 10 yıllık süre sonunda 

tek yüzlü restorasyonlarda % 86, çok yüzlü restorasyonlarda ise % 57 oranında başarılı 

olduğu bildirilmiştir. ART restorasyonlarının başarısızlık nedenlerinin restorasyonların 

tamamen kaybedilmesi ve kenar bozulmaları olduğu belirtilmiştir. 

Çocuklarda ART’nin klinik performansına yönelik 1996-2009 yılları arasında 

yapılmış birçok araştırma bulunmaktadır. CĐ restorasyon materyallerinin günümüzde 

daha da geliştirilmiş olmasının yanında, II. sınıf kavitelerde ART restorasyonlarının 

başarı oranları daha düşük bulunmuştur. Frencken, Makoni ve ark.’ nın 1996’ da ve Lo 

ve Holmgren’ in 2001’ de çocuklarda yaptıkları çalışmalarda da benzer sonuçlar 

alınmıştır. ART yaklaşımı çok yüzlü kavitelerde restorasyon için güven verici 

bulunmamaktadır. II. sınıf kavitelerde, daha dayanıklı CĐS’ lerin veya uygun adeziv 

materyallerle kompomerlerin kullanımının daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Çocuklarda I., II., III., IV. ve V. sınıf kavitelerde ART uygulamalarının 12 ve 

24-36 aylık klinik başarı oranlarının değerlendirildiği bir çalışmaya göre I. ve V. sınıf 

kavitelerde 12. ve 24.-36. ayların sonunda başarı oranları sırasıyla % 80 - 95 ve % 90 

olarak belirlenirken, II. sınıf kavitelerde 12. ay sonunda klinik başarı oranları % 55 - 75 

olarak bulunmuştur. III. ve IV. sınıf kavitelerde ise başarı oranları oldukça düşük 

bulunmuş ve 12. ay sununda bu oran % 35 - 55 olarak tespit edilmiştir (Smales ve Yip 

2002). 

Ersin, Candan ve ark. (2006) 6-10 yaş arasındaki 219 çocukta yaptığı saha 

çalışmasında, benzer boyutta I. ve II. sınıf kavitelerdeki toplam 419 ART 

uygulamasında restoratif materyal olarak kondanse edilebilir rezin bazlı kompozit 

materyali (SureFil) ve CĐS (Fuji IX) kullanılmış ve restorasyonların 24 ay süre sonunda 

klinik başarıları değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre kenar renkleşmesi, 

kenar uyumu, çürük, anatomik form ve yüzey pürüzlülüğü açısından 24 ay sonunda 

geleneksel CĐS kullanılmış I. sınıf kavitelerde başarı oranı % 96,7 iken, rezin bazlı 

kompozit kullanılan grupta başarı oranı % 91 olarak bulunmuştur. Kompozit kullanılan 



 

 

27

grupta II. sınıf kavitelerde ise başarı oranı (% 82) CĐS’ e oranla (% 76,1) daha yüksek 

bulunmuştur. 

Süt dişlerinde, Vidrion R (SS White) ve Ketac Molar’ ın kullanıldığı bir diğer 

takip çalışmasında, 245 adet I. sınıf kavitede Ketac Molar 6. ve 12. aylarda sırasıyla 

%95 ve %82 oranında başarılı bulunmuştur. Vidrion R kullanılan grupta ise, klinik 

başarı oranlarının 6. ve 12. aylarda sırasıyla % 87 ve % 63 olduğu bildirilmiştir. Ayrıca 

ART’ nin çocuklarda residüel çürük nedeniyle pulpitise neden olmadığı görüşüne 

varılmıştır (Menezes ve ark. 2006).  

Van Bochove ve Van Amerongen (2006), 6-7 yaşlarında, daha önce diş 

hekimine hiç gitmemiş dental deneyimi olmayan çocuk hastaların bir grubunda, dönen 

enstrüman kullanarak geleneksel yöntem ile restorasyon ve bir diğer grubunda ise ART 

uygulamışlar ve ART uygulaması sırasında çocukların daha az rahatsızlık belirtisi 

gösterdiklerini bildirmişlerdir.  

ART uygulamalarının 6 ve 12 aylık klinik başarı oranlarının araştırıldığı klinik 

bir in vivo çalışmada, 9-16 yaşlarında 46 okul çağındaki çocukta toplam 60 dişe 

restorasyon yapılmıştır. 30 adet dişte RMCĐS olarak Fuji VIII ve 30 adet dişte 

geleneksel CĐS olarak ta Ketac Molar kullanılarak I. ve II. sınıf kavitelerde ART 

uygulanmıştır. Fuji VIII kullanılan I. ve II. sınıf kavitelerde, 6. ve 12. aylarda klinik 

başarı oranları %100 olarak bulunmuştur. Ketac Molar kullanılan grupta ise 6. ve 12. 

aylarda klinik başarı oranları sırasıyla %97 ve %93 olarak belirlenmiş ve her iki 

materyal de başarılı olarak değerlendirilerek aralarında anlamlı bir fark olmadığı 

belirtilmiştir. Ayrıca kullanılan materyallerde 12 ay sonunda klinik başarı oranlarının 

bir yüzlü kavitelerde belirgin derecede yüksek olduğu bildirilmiştir (Cefaly ve ark. 

2007).  

Aynı yıl yapılmış başka bir klinik çalışmada, Ketac Molar ile yapılmış ART 

uygulamalarının 3 yıllık süre sonunda klinik başarı oranları, I. sınıf kaviteler için %43 

ve II. sınıf kaviteler için %12 olarak bulunmuştur (Van Gemert-Schricks ve ark. 2007). 

Kemoli ve van Amerongen (2009), süt dişlerinde 1 yıllık süre için orta boyutta kavitesi 

(2 Х 3 Х 3 mm) olan II. sınıf ART restorasyonlarının en iyi klinik başarı oranı 

gösterdiği ve genel olarak, restorasyonların 2 yıl sonunda başarı oranlarının % 45 

olduğunu bildirmişlerdir. 
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Kemoli ve ark. (2009), süt dişlerinin arayüz restorasyonlarında ART 

uygulamasına ilişkin yaptıkları saha çalışmalarında, 2 yılın sonunda başarı oranının 

%30,8 olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar, ART uygulamalarının deneyimli ya da 

deneyimsiz personel tarafından yapılmasının restorasyonların başarı oranlarında 

istatistiksel açıdan belirgin bir farklılık yaratmadığını ancak tecrübeli personelin 

uygulamalarında başarı oranlarının yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada dişlerin 

pamuk tamponlar yerine rubber-dam kullanılarak izole edilmesinin daha yüksek klinik 

başarı ile sonuçlandığı belirlenmiştir. 

Çocuklarda yapılmış çok sayıda klinik takip araştırmalarının yanısıra, ART 

uygulaması öncesi ve sonrasında karşılaşılan mikrobiyolojik değişiklikleri incelemeye 

yönelik az sayıda çalışma yapılmıştır. Erişkinlerde ise ART’ nin kavitede bırakılan 

mikroorganizmaların incelenmesine yönelik araştırmalara rastlanılmamıştır. 

Massara ve ark. (2002), 3-7 yaşlarındaki çocukların dişlerinde uyguladıkları 

ART çalışmasında, tedavi öncesinde ve 3 ay sonrasında alınan dentin parçalarını SEM 

ve mikro analiz yöntemi ile incelemişlerdir. ART öncesi gevşek bir kollagen matriks ve 

mikroorganizmalarla dolu dentin tubulusları görülürken, ART sonrası kollagen 

matriksin kompaktlaştığı, intertubuler dentinin yoğunlaştığı ve bakterileri sayılarının 

büyük oranda azaldığı ayrıca kalsiyum konsantrasyonunun arttığı bildirilmiştir.  

Toi ve ark. (2003), çocuk hastalarda ART için ekskavatör ile çürük dentin 

uzaklaştırılırken ilk ve en son çıkarılan çürük dentin kitlesindeki Streptococcus mutans 

ve Streptococcus sobrinus suşlarının miktarını araştırmışlar ve manual olarak 

hazırlanmış ART kavitelerinde mikroorganizmaların %35 oranında uzaklaştırıldığını 

tespit etmişlerdir. 

ART uygulamasında kullanılan CĐ materyali ile birlikte antibakteriyel ajanların 

da kullanımının, kavitedeki mikroflorayı nasıl etkilediği üzerine çalışmalardan birinde, 

Pinherio ve ark. (2005), 4-10 yaş arasındaki çocuk hastalarda ART uygulanırken CĐ 

materyalinin içine antibiyotik ilavesi yaparak, ART öncesi ve 24 saat sonrası kavitede 

bırakılan dentini mikrobiyolojik açıdan incelemişlerdir. CĐ kaide ve dolgu materyalinin 

içine antibiyotik ilavesinin, ART’ den 24 saat sonra alınan çürük ve enfekte dentin 

materyalindeki mikroorganizma sayılarını anlamlı şekilde azalttığını bildirmişlerdir. 
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Ersin, Uzel ve ark. (2006), ART’ nin KHX’ li kavite dezenfektanları ile birlikte 

uygulanmasından önceki ve sonraki çürük dentinin mikroflorasındaki değişiklikleri 

araştırmak için yaptıkları in vivo çalışmada, ART’ nin MS, LB ve total bakteri 

sayılarının (TBS) etkili bir şekilde azalmasını sağladığını bildirmişlerdir.  

Frenken ve ark. (2007) yaptıkları in vivo çalışmada, 6-11 yaşlarındaki çocuk 

hastalarda CHX diasetat ilave edilmiş geleneksel CĐ dolgu materyalinin (Fuji IX) 

antibakteriyel etkinliğini test etmişlerdir. CĐ restorasyon uygulaması öncesinde ve 

uygulamadan 7 gün sonra oklüzal çürüklü molar dişlerde, kavite yan duvarlarını ve 

tabandaki çürük dokudan örnekler almışlardır. Araştırmacılar, 7 gün sonunda TBS ve 

LB sayılarının belirgin derecede azaldığını ancak MS sayısında azalma olmadığını 

bildirmişlerdir. 

Birinci ve II. sınıf ART restorasyonlarının, süt dişlerindeki ve sürekli dişlerdeki 

klinik başarısını 1994’ten bu yana araştıran başka birçok çalışma vardır. Bu çalışmaların 

2005 yılından önceki kaynaklarında kullanılan ART için endike CĐ materyalinin, klinik 

takip süresi ve başarı oranları, süt ve sürekli dişler için ayrı ayrı birer tabloda 

özetlenmiştir (Tablo 2.1, Tablo 2.2). Bu çalışmaların ortak özelliği ise kullanılan 

materyal ne olursa olsun tek yüzlü kavitelerde başarı oranlarının yüksek bulunmuş 

olmasıdır. 
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Tablo 2-1: ART’nin süt dişlerindeki başarısının değerlendirildiği çalışmalar  

Kaynaklar 
Restorasyon 
Materyalleri 

Süre 
Sınıf I  

(%) 
Sınıf II 

(%) 

(Frencken ve ark. 1994)*  ChemFil 1 yıl 79 55 

(Lou ve ark. 1999)*  
Chem-Flex 
Fuji IX GP 

1 yıl 
97 
90 

46 
62 

(Holmgren ve ark. 2000) * Ketac Molar 
1 yıl 
3 yıl 

99 
92 

- 
- 

(Motsei ve ark. 2001)*  Fuji IX 
6 ay 
1 yıl 

71 
57 

- 

(Lo ve ark. 2001)*  
Chem Flex 

Fuji IX 
2 yıl 

96 
92 

40 
46 

(Lo ve Holmgren 2001)*  Ketac Molar 
1 yıl 

2.5 yıl 
91 
79 

75 
51 

(Yee 2001)*  
Fuji IX & Dentsplay &  

S.S White 
2 yıl 75 - 

(Yu ve ark. 2002)**  

Fuji IX GP 

 

Ketac Molar 

1 yıl 

2 yıl 

1 yıl 

2 yıl 

94 

90 

89 

94 

65 

65 

49 

55 

(Yip ve ark. 2002)**  
Fuji IX GP 

Ketac Molar 
1 yıl 96 65 

(Louw ve ark. 2002)*  
Fuji IX 

Kompomer 
1 yıl 

96 
98 

73 
78 

(Taifour ve ark. 2002)**  
Fuji IX 

Ketac Molar 
3 yıl 

85 

87 

49 

48 

(Honkala ve ark. 2003)**  ChemFlex 
8 ay 
22 ay 

98 
94 

100 
83 

(Yu ve ark. 2004) ** 
Fuji IX 

 
Ketac Molar Aplicap 

12 ay 
24 ay 
12 ay 
24 ay 

94 
83 
92 

100 

- 
- 
- 
- 

(Saha çalışmaları=*, Klinik çalışmaları=**) 
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Tablo 2-2: ART’nin daimi dişlerdeki başarı oranlarının değerlendirildiği çalışmalar  

Kaynaklar  Restorasyon Materyalleri Süre Sınıf I (%) 

(Frencken ve ark. 1994)*  ChemFil 1 yıl 93 

(Frencken, Makoni ve ark. 1996)*  ChemFil Superior 1 yıl 93 

(Phantumvanit ve ark. 1996)*  ChemFil 
1 yıl 
2 yıl 
3 yıl 

93 
83 
71 

(Frencken, Makoni, Sithole  
ve ark. 1998)*  

ChemFil Superior 3 yıl 85 

(Frencken, Makoni, Sithole 1998)*  Fuji IX 
1yıl 
2 yıl 

99 
94 

(Mallow ve ark. 1998)*  Fuji II 
1 yıl 
3yıl 

76 
58 

(Ho ve ark. 1999) ** Fuji IX & ChemFil Superior 2 yıl 68 

(Lou ve ark. 1999)*  
ChemFlex 
Fuji IX GP 

1 yıl 
95 
98 

(Mickenautsch ve ark. 1999)*  
Fuji IX 
Ketac Molar 

1 yıl 
93 
94 

(Holmgren ve ark. 2000)*  
Ketac Molar 
(Büyük / Küçük Kavite) 

1 yıl 
3 yıl 

92 / 99 
77 / 90 

(Kikwilu ve ark. 2001) * Fuji IX GC 1 yıl 96 

(Lo ve ark. 2001) *  
ChemFlex 
Fuji IX GP 

2 yıl 
95 
96 

(Yee 2001) *  
Fuji IX 
Dentsply & S.S.White 

2 yıl 100 

(Motsei ve Kroon 2001) *  Fuji IX 
6 ay 
1 yıl 

94 
84 

(Abid ve ark. 2002) * Fuji IX GP 3 yıl 46 

(Gao ve ark. 2003) *  Fuji IX GP & Ketac Molar 30 ay 97 

(Kalf-Scholte ve ark. 2003) **  Chelon Silver & Miracle Mix 3 yıl 81 

(De Souza ve ark. 2003) *  
Fuji IX 
Fuji Plus 

8 ay 
86 
88 

(Loh 2003) *  Fuji IX 4 yıl 88 

(Taifour ve ark. 2003) **  Ketac Molar 3 yıl 83 

(Wang ve ark. 2004) *  Ketac Molar 
6 ay 
3 yıl 

72 
21 

(Saha çalışmaları =*, Klinik Çalışmalar =**) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. In Vivo Çalışma  

Çalışmanın in vivo kısmına Đ.Ü. Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulu’ ndan onay 

alındıktan sonra başlanmış ve çalışma öncesi, bir klinik görevlisinin tanıklığı altında, 

hastalarda yapılacak ART’ ye ilişkin klinik araştırma hakkında, hastalara yazılı bir 

metin üzerinden bilgi verilerek, varsa soruları cevaplandırılmış ve araştırmaya gönüllü 

olarak katılacaklarına ilişkin yazılı onay alınmıştır (Form 1), (Protokol No: 2007/808, 

Tarih: 23/05/2007). 

3.1.1. Çalışmaya Katılacak Olan Gönüllülerin Seçimi  

Klinik takip çalışması, Đ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi 

Ana Bilim Dalı Kliniği’ ne diş çürüğü nedeni ile müracaat etmiş, yaşları 19-35 arasında 

değişen 25 gönüllü kadın ve erkek hastanın dentin çürüklü küçük ve büyük azı 

dişlerinde, 09/05/2008 – 13/11/2009 tarihleri arasında yapılmıştır.  

Çalışmaya katılan gönüllülerin seçiminde bireye ilişkin dikkate alınan kriterler 

şöyledir: 

▬ Bireylerin sistemik açıdan sağlıklı olmaları, 

▬ Bireylerin hamilelik ve emzirme döneminde bulunmamaları, 

▬ Bireylerin sürekli ilaç kullanmıyor olmaları,  

▬ Bireylerin radyoterapi, kemoterapi görmemiş olmaları, 

▬ Bireylerin sosyokültürel olarak tedaviye katılım gösterebilecek kişiler olmaları, 

▬ Bireylerin yüksek çürük riski (C=3) taşımaları. 

 

Bireylerin çürük risk grupları; çürük etyolojik faktörleri (tükürükte MS ve LB 

sayıları, PFRI), çürük prevalansı, eksternal risk faktörleri (şekerli besinleri alım sıklığı 

ve sosyo ekonomik düzey), internal risk faktörleri (uyarılmış tükürük akış hızı, tükürük 

tamponlama kapasitesi, immunolojik reaksiyonlar) ve çürüğü engelleyici faktörler (ağız 

hijyeni, fluoridli diş macunu kullanımı, beslenme alışkanlıkları ve koruyucu diş 

hekimliği uygulamaları) göz önüne alınarak belirlenmiştir.  

Bu kriterlerde söz edilen testlerden uyarılmış tükürük akış hızı, tükürük 

tamponlama kapasitesi, tükürükte MS ve LB sayımı için hastalar, anabilim dalımızın 
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standart formu (347/Rev. 0 TD-PR-032/Ek-18) ile Đ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 

Mikrobiyoloji Bilim Dalı Laboratuvarı’ na yönlendirilerek test sonuçları ilgili birimden 

talep edilmiştir.  

Bireylerdeki çürük prevalansı diş şeması üzerinde işaretlenmiş ve standart 

DMFT indeksi hesaplanmıştır (Şekil 3.1).  

 

Şekil 3-1: Çalışmada kullanılan DMFT indeksine ilişkin şablon 

  

Hastaların şeker tüketimi, beslenme alışkanlıkları, ağız hijyeni alışkanlıkları, 

fluoridli diş macunu kullanımı, koruyucu diş hekimliği uygulamaları ve sosyoekonomik 

düzeylerine ilişkin bilgi detaylı bir anamnez ile alınmıştır. 

PFRI belirlenirken plak boyama işleminden 24 saat önce dişler diş hekimi 

tarafından mekanik olarak temizlenmiştir. Birey, 24 saat süreyle diş fırçalama, ağız 

gargarası kullanımı, dil fırçalama, ağız duşu uygulaması, diş ipi ve kürdan kullanımı, 

şekerli veya şekersiz çiklet çiğneme gibi ağız hijyenine yönelik hiçbir işlem yapmaması 

yönünde uyarılmıştır. Birey, bu 24 saatlik süre içinde her zamanki beslenme 

alışkanlıklarını sürdürmesi konusunda bilgilendirilmiştir. 
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Dişler, 24 saat sonunda dental plak boyama solusyonu (Mira-2-Ton, 

Hager&Werken) ile boyanmıştır (Şekil 3.2). Dişlerin vestibül ve lingual yüzeylerinde 

mesial, distal ve orta 1/3 olmak üzere toplam 6 yüzey üzerinden boyanma olup 

olmadığına göre değerlendirilme yapılmıştır. Mevcut dişlerde her dişin 6 yüzeyi için 

belirlenen skorların toplamı, ağızdaki diş sayısına bölünüp yüzdesi alınarak indeks 

hesaplanmıştır (Tablo 3.1). Bireylere dental plak durumu boyanan yüzeyler yardımı ile 

gösterilerek doğru fırçalama hakkında bilgi verilmiş ve diş bakımı motivasyonu 

yapılmıştır. Boyanan diş yüzeylerinin temizlenmesi bireyin diş fırçalama işlemi ile 

sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-2: Dental plak boyaması 

 

Tablo 3-1: PFRI skorları 

SKOR PLAK OLUŞUM MĐKTARI (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

Diş yüzeylerinin % 1 - % 10’ unda plak oluşmuş. 

Diş yüzeylerinin % 11 - % 20’ sinde plak oluşmuş. 

Diş yüzeylerinin % 21 - % 30’ unda plak oluşmuş. 

Diş yüzeylerinin % 31 - % 40’ ında plak oluşmuş. 

Diş yüzeylerinin % 40’ ından fazlasında plak var. 

 

Araştırmaya dahil edilmesi planlanan 19-35 yaş arasındaki yetişkin bireylerde, 

çürük nedeni ile birden fazla dişin kaybı, dişlerin oklüzal ve B yüzeylerinde, üst 

keserlerde de olmak üzere dişlerin aproksimal yüzeylerinin çoğunda çürük ve/veya 

restorasyonlar bulunmaktaydı. Çürük riskinin yüksek (C=3) olduğu varsayılan bu 
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bireylerde, çürük riskinin belirlenmesine yönelik alınan anamnezlerin, yapılan muayene 

ve testlerin sonuçlarına göre; şekerli besinleri alım sıklığı çok fazla olan, 

sosyoekonomik düzeyi çok yüksek olmayan, ağız hijyeni ve beslenme alışkanlıkları çok 

kötü olan, fluoridli diş macunu kullanımı çok düzensiz olan hatta hiç olmayan ve diş 

hekimine çok düzensiz olarak giden bireyler seçilmiştir. Bu bireylerden tükürük 

örneklerinde MS sayısının 1.000.000 cfu/ml’ den fazla ve LB sayısının çok yüksek 

düzeyde (100,000 cfu/ml), dental plak oluşum hızının yüksek ya da çok yüksek düzeyde 

(PFRI: 4-5), uyarılmış tükürük akış hızının çok azalmış (≤ 0,1 ml/dk) ve tükürük 

tamponlama kapasitesinin çok düşük (pH ≤ 4) olduğu belirlenen bireyler araştırmaya 

dahil edilmiştir (Axelsson 2004).  

Bireylerde çürük riski belirlenirken, tükürükte MS sayıları ile PFRI skorlarının 

birlikte değerlendirildiği şablon Şekil 3.3’ te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-3: Çürük riski açısından tükürükte MS sayıları ile PFRI skorlarının birlikte 
değerlendirilmesi - Axelsson (2004)’dan değiştirilerek 

  

3.1.2. ART Uygulaması 

Çalışmada yer alacak gönüllü bireylerde, yapılması planlanan ART uygulaması 

için uygun dişlerin seçiminde dikkate alınan kriterler şöyledir: 

▬ Dişin vital olması,  
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▬ Dişte spontan ağrı bulunmaması, 

▬ Dişte başka restorasyonların bulunmaması, 

▬ Dişte kırık ya da çatlak bulunmaması, 

▬ Çürük kavitesinin küçük azı ya da büyük azı dişinde bulunması, 

▬ Çürük kavitesinin her grup dişte benzer boyutlarda ve azı dişinin oklüzalinde 

bulunması ve derinliğinin dişin oklüzal yüzeyinden itibaren yaklaşık 3-4 mm olması, 

▬ Dişin oklüzyonda bulunması. 

Çalışmada yer alan, çürük riski yüksek bulunan hastaların ağız içi klinik 

muayeneleri sonucunda dişe ilişkin kriterlere uygun 25 adet premolar ve molar dişler 

belirlenerek ana bilim dalımızda bulunan periapikal röntgen cihazı (Trophy CCX 

Digital, Periapikal X-ray cihazı, Fransa) ile paralel teknikle görüntülenerek radyografik 

açıdan incelenmiş ve kayda alınmıştır. Buz çubuğu ile vitalite testi yapılarak başlangıçta 

ve 6. ayda dişlerin vital olduğu tespit edilmiştir. 

Deneklerin ART uygulaması öncesinde 24 saat süre ile antibakteriyel ağız 

gargarası kullanmamış olmasına dikkat edilmiştir. Tedavi öncesinde, saha 

koşullarındakine uygun olacak şekilde lokal anestezi uygulaması, rubber-dam 

izolasyonu yapılmamış ve tükürük emici kullanılmaksızın diş, pamuk rulolarla 

tükürükten izole edilmiştir. ART uygulanırken kaide materyali kullanılmamıştır (Gao ve 

ark. 2003). Dişlerin oklüzal yüzeyindeki desteksiz mine, mine keskisi (Hu-Friedy, 

Chicago, USA) ile uzaklaştırılmıştır (Barata ve ark. 2008). Kavite yan duvarlarındaki ve 

tabanındaki demineralize ve enfekte dentin dokusu uygun boyutta ve sap açısında 

seçilen, kaşık şeklinde, keskin ve steril bir ekskavatör (Hu-Friedy 131/132, 151/152, 

USA) ile manual olarak temizlenmiştir. Kavite tabanındaki en son dentin tabakasından, 

kantitatif mikrobiyolojik inceleme için kısmen enfekte ve demineralize dentin materyali 

alınmıştır.  

Restorasyonların yapımında ART uygulamaları için endike, elle karıştırılan tipte 

bir CĐ materyali (KetacTM Molar Easymix) kullanılmıştır. Đçeriği Tablo 3.2’ de verilen 

CĐ materyali üretici firmanın talimatları doğrultusunda, ağırlıkça toz/likit oranı 3/1 

olacak şekilde, bir kaşık dolusu toz ve bir damla likit karıştırma kağıdı üzerinde 

karıştırılarak materyal hazırlanmış ve kaviteye yerleştirilmiştir. Dolgunun dişe 

adaptasyonu sağlandıktan sonra fazlalıklar ekskavatör yardımı ile alınmış ve dolgu 

yüzeyine el aletleri ile modelaj yapılmıştır.  
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Tablo 3-2: KetacTM Molar Easymix materyalinin kimyasal içeriği 

Materyal                                                     Đçerik   ( 
a  

Toz,
     b

 Likit )                    Lot No 

Ketac
TM

 Molar Easymix                        
a

  Al-Ca-La flurosilikat cam tozu, %5         237334 
ESPE Dental AG (Seefeld, Germany)      kopolimer asiti (akrilik ve maleik asit)  

                                                             
b

  Polialkenoik asit, tartarik asit, su              238809 
 

 

Hastalara, ART uygulamasından sonra ortaya çıkabilecek istenmeyen etki ve 

riskler anlatılmış ve dişte hassasiyet oluşması, spontan ya da provake ağrı olması, 

dolgunun düşmesi ya da kırılması ve/veya çürükten dolayı dişin iltihaplanması 

durumunda kliniğimize hemen gelinmesi gerektiğine dair bilgi verilmiştir. Ayrıca 

denekler, ART uygulamalarının kontrollerinin yapılması için tedavi sonrasındaki ilk 

hafta içinde kliniğimize çağrılmışlardır. 

ART uygulaması sonrasındaki ilk hafta içinde yapılan kontrolde tarafımızdan 

modifiye edilmiş U. S. Public Health Service (USPHS) Ryge kriterleri (Ryge 1980) 

kullanılarak klinik performans değerlendirilmiş (Tablo 3.3) ve değerlendirmeler 

kaydedilmiştir. Daha sonra bu dişlerden replika hazırlanması için ilave reaksiyonlu 

silikon esaslı ölçü maddesi (Zetaplus/Oranwash L,Zhermack, Germany) yardımı ile 

hassas iki ölçü alınmıştır. Ölçü alınırken yarım çene, paslanmaz çelik ve delikli tip ölçü 

kaşıkları kullanılmıştır. ART yapımından 6 ay sonra kontrollerin tamamlanması için 

hastalara randevu verilmiştir.  
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Tablo 3-3: ART klinik performansının değerlendirilmesinde kullanılan modifiye edilmiş USPHS Ryge kriterleri 

KATEGORĐ  KRĐTER  SKOR  

RETANSĐYON Restorasyon diş anatomisine uyumlu 0 

 

 
Restorasyon tümüyle ya da kısmen kaybedilmiş 
Dişte kırık var 
 

1 

KENAR UYUMU 
 
Restorasyon yüzeyinden mevcut dişin anatomik yüzeyine aralıksız olarak geçilmekte, araya sond takılmamakta 

0 

 
Restorasyon yüzeyinden mevcut dişin anatomik yüzeyine sond ile geçişte takılma olmakta, ancak görünürde sondun içine girebileceği 
aralık yok 

1 

 Restorasyon kenarında kırık kolayca belli olmakta ve burada oluşan kavitede dentin açığa çıkmış durumda 2 

 Restorasyon ile diş arasında çatlak görülmekte ve kenarda oluşan çatlağın duvarında mine açığa çıkmış durumda 3 

 Restorasyon yerinden oynamakta ya da kırılmış, kırık parça ya da restorasyon düşmüş 4 

ÇÜRÜK Restorasyona komşu kenarda çürük yok 0 

 Restorasyona komşu kenarlarda çürük başlangıcı ya da yüzeyel çürük var ancak operatif tedaviye gereksinim yok 1 

 Restorasyona komşu kenarlarda çürük mevcut ve operatif tedaviye gereksinim var 2 

 
POSTOPERATĐF  

 
Duyarlılık yok 

 
0 

DUYARLILIK Duyarlılık var ancak bir hafta içinde kaybolmuş 1 

 Duyarlılık daha ileri tarihlerde ortaya çıkmış ve devam etmekte 2 
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ART uygulamasından 6 ay sonra kontrole gelen hastalara 6 aylık sürede 

herhangi bir antibiyotik ilaç kullanıp kullanmadıkları sorularak kullanmamış olanlarda 

çalışmaya devam edilmiştir. Hastaların azı dişlerindeki restorasyon uzaklaştırılmadan 

önce tekrar klinik performans değerlendirilmesi yapılarak değerlendirmeler kayda 

geçirilmiştir. Dişlere ait akrilat esaslı replikaların hazırlanması için dişlerden ölçü 

alınması protokolü uygulanmıştır.  

Altıncı ay kontrolleri tamamlanan restorasyon düşük devirde, çelik rond frez ile 

uzaklaştırılarak kavite tabanında kalan dentinden steril ve kaşık şeklinde bir ekskavatör 

yardımı ile dentin materyali alınarak en kısa zamanda mikrobiyoloji laboratuvarına 

ulaştırılmıştır.  

Araştırmanın in vivo bölümünde, 6. ay sonunda açılmış olan kavitede Black 

kavite prensiplerine uygun şekilde ve geleneksel yöntemle oklüzal kavite preparasyonu 

tamamlanarak dişlere nihai amalgam restorasyon yapılmıştır. 

3.1.3. Mikrobiyolojik Đnceleme Đçin Enfekte ve Demineralize Dentin Materyalinin 
Alınması 

ART uygulamalarında kavite yan duvarlarındaki ve tabanındaki demineralize ve 

enfekte dentin dokusu uygun boyutta ve sap açısında seçilen, kaşık şeklinde, keskin ve 

steril bir ekskavatör ile manual olarak temizlendikten sonra kavite tabanındaki en son 

dentin tabakasından ve ART uygulamasından sonraki 6 ayın sonunda CĐ dolgu 

materyali altında kalmış kısmen enfekte ve demineralize dentin dokusundan kantitatif 

mikrobiyolojik inceleme için materyal (n=25) alınmıştır.  

Alınan dentin materyali taşıyıcı steril tüp içinde hazır bulunan ve alınan materyal 

konulmadan önceki ağırlıkları, Đ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı 

Laboratuvarı’nda bulunan hassas elektronik terazi (Shimadzu Ax200, 0.1 mg 

hassasiyeti, Japonya) yardımı ile ölçülerek (Şekil 3.4) kaydedilmiş olan 1 ml’ lik 

VMG II (Dahlén ve ark. 1993) taşıma solüsyonu içinde muhafaza edilerek en kısa 

zamanda Đ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı Laboratuvarı’na 

ulaştırılmıştır. Daha önce içinde taşıma solüsyonu varken hassas terazi ile ağırlıkları 

ölçülmüş olan steril taşıyıcı tüplerin, dentin materyali alındıktan sonraki ağırlıkları da 

ölçülerek kaydedilmiştir. Değerler arasındaki fark hesaplanarak, alınmış dentin 

materyallerinin ağırlıkları tespit edilmiştir.  
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Şekil 3-4: Hassas elektronik terazide ekskavatörle en son çıkarılan dentin materyalinin 
ağırlık ölçümü 

 

3.1.4. Enfekte ve Demineralize Dentin Materyalinde Mikrobiyolojik Đnceleme 

Başlangıçta ve ART’den sonraki 6. ayda kavite tabanından alınan dentin 

materyalleri (n=25) mikrobiyolojik inceleme için, Đ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 

Mikrobiyoloji Bilim Dalı Laboratuvarı’na en kısa zamanda ulaştırılmıştır. VMG II 

taşıma solusyonu içinde muhafaza edilen dentin materyalleri 30 saniye vortex mikserde 

homojenize edildikten sonra steril serum fizyolojik kullanılarak 10 katlı sulandırılmıştır 

(10-5’ e kadar). Direkt ve 10 katlı sulandırımlar 0.1’er ml TBS ve fakültatif anaerop 

bakteri sayısının (FABS) belirlenmesi için ikişer adet CDC (Centers for disease control) 

anaerop kanlı agara (triptik soy agar - Merck KgaE, Damstadt, Germany), %5 defibrine 

koyun kanı, 1µg/ml vitamin K1 (Sigma Chemical Co., St Louis, USA) ve 5µg/ml hemin 

(Sigma Diagnostics, St Louis), (Zambon ve ark. 1981), LB sayımı için birer adet 

Rogosa Agar (Merck KGaA, Dermstadt, Germany), (Rogosa ve ark. 1951, Kaynak: 

Hall ve ark. 1990 p.186.) ve MS sayımı için Mitis Salivarius Bacitracin agar (Mitis 

Salivarius agar - Acumedia Man Inc., Baltimore, Maryland), Chapman Tellurite 

solusyonu (Difco Lab Inc., Detroit), 150 g sakkaroz ve 200 U/ml basitrasin (Sigma 

Diagnostics, St Louis), (Gold ve ark. 1973) petrilerine yayılarak ekilmiştir.  

Kanlı agar petrilerinden birer tanesi anaerop kavanoza alınarak %80 N2 , % 10 

H2, % 10 CO2’ li anaerop sistemde (Anaerogen) 37oC’de 5 gün, diğerleri mum 

söndürme kavanozunda oluşturulan % 5-7 CO2’ li ortamda 37oC’ de 2 gün inkübe 

edilmiştir. Oluşan koloniler sayılarak mililitrede “colony forming unit” (cfu/ml) olarak 
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hesaplanmıştır (3-1). TBS’ nin belirlenmesi için anaerop ortamda üreyen koloniler, 

FABS’nın belirlenmesi için CO2’li ortamda üreyen bakteriler sayılmıştır. 

 

                                                                                                                                    (3-1) 

ml’deki koloni miktarı  =                     koloni sayısı                    .                  

 (cfu/ml)   inokulum miktarı x sulandırım oranı 

 

3.1.5. Dişlere Ait Replikaların Hazırlanması ve Taramalı Elektron Mikroskobunda 
Đncelenmesi 

Restorasyonlu dişin hassas ölçülerinden hazırlanan replikaların, ölçünün alındığı 

gün hazırlanmasına dikkat edilmiştir. Alınan yarım çene ölçülerde, ART uygulanmış 

ilgili diş, diğer dişlerden aynı ölçü materyali kullanılarak separe edilmiştir. Böylelikle 

tek dişe ait replikaların hazırlanmasına olanak sağlanmıştır.  

Poliüretan esaslı replika materyali (AlphaDie MF, Schütz-Dental GmbH, 

Rosbach, Germany) üretici firmanın talimatları doğrultusunda 2 ölçek baz materyali, 1 

ölçek sertleştirici karıştırıldıktan sonra, 1 ölçü kaşığı doldurucu ilave edilip tahta spatula 

ile ortalama 30 s karıştırılarak hazırlanmıştır. Materyal, temiz ve kuru olan ölçünün 

içine manual vibrasyon uygulanarak ince bir tabaka şeklinde akıtılmıştır ve tamamen 

sertleşmesi için 1 saat beklenmiştir. SEM incelemesinde, mikroskobun sabitleyici 

tablasına düzgün şekilde adapte edilebilmesi için, dişlere ait replikaların okluzal 

yüzeylerinin zemine paralel olmasına özen gösterilerek replikalar kağıt zımpara ile 

düzeltilmiştir. 

Araştırmanın in-vivo kapsamındaki dişlerden ART uygulamasını takip eden ilk 

hafta içinde ve 6. ayda alınan ölçülerle hazırlanan akrilat replikalardan rastgele seçilmiş 

20 dişe ait olan toplam 40 tanesi SEM incelemesi için altınla kaplanmıştır (Frenken ve 

Wolke 2010). Aynı dişe ait başlangıç ve 6. ay sonundaki ART restorasyonlarının 

ölçülerinden hazırlanmış olan replikalar, dişlerin B, L, mesial ve distal yüzeyleri aynı 

yönde konumlandırılarak yanyana olacak şekilde aynı tabla üzerine sabitlenmiştir (Şekil 

3.5). Aynı dişe ait iki replikanın da oklüzal yüzeyindeki diş restorasyon sınırında, aynı 

yönde olmak üzere birbirini takip ederek SEM analizi yapılmıştır.  
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Şekil 3-5: Aynı dişe ait başlangıç ve 6. aydaki replikaların altın kaplanması ve SEM 
incelemesi için sabitlenmesi 

 

Replikalar, diş restorasyon kenar uyumu açısından, diş restorasyon sınırı 

birbirine örtüşen yaklaşık 1 mm aralıklarla izleyen ortalama 10-12 alana bölünerek 

Tübitak MAM Malzeme Enstitüsü’ nde taramalı elektron mikroskobu (JEOL/JSM-

6335F SEM) kullanılarak ayrı ayrı incelenmiştir. SEM analizleri 25/12/2009 – 

29/12/2009 tarihinde tamamlanmıştır. Kenar aralığının varlığına ilişkin analiz sonuçları, 

kaydedilerek fotoğrafları alınmıştır. 

3.2. In vitro Çalışma  

Çalışmanın in vitro kısmında deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. 

Ortodontik, periodontal ve/veya gömük kalma gibi farklı nedenlerle çekim endikasyonu 

konulmuş, radyografik olarak incelenmiş ve vital olan 13 adet oklüzal dentin çürüklü ve 

7 adet çürüksüz molar ve premolar diş tercih edilmiştir. 

Deney grubundaki 13 adet dişteki çürük ve enfekte dentin dokusu, dişlerin 

çekimini takip eden 1 saat içinde keskin, steril ve kaşık şeklinde bir ekskavatör ile 

uzaklaştırılmıştır. Digital kumpas kullanılarak kavite derinlikleri, mesiodistal (MD) ve 

bukkolingual (BL) genişlikleri ölçülerek kaydedilmiştir. Bu dişlerin ortalama MD 

genişlikleri 3,74 mm, BL genişlikleri ortalama 3,07 mm ve kavite derinliği ortalama 3,3 

mm’ dir. Bu dişler ART’ de de kullanılan CĐ materyali (KetacTM Molar Easymix) ile 

restore edilmiştir. 

Đn vitro çalışma kapsamındaki 7 adet, kontrol grubu olarak planlanan çürüksüz 

molar ve premolar dişlerde dönen enstrümanlarla hazırlanan kavitelerin derinlik ve 

genişlikleri, deney grubundaki kavite boyutları göz önüne alınarak tamamlanmıştır. 
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ART uygulanmış 13 tane çürüklü ve aynı CĐ materyali ile restore edilmiş 7 tane 

çürüksüz diş, 3 - 4 ay süre ile serum fizyolojik solüsyonunda bekletilmiştir. 

3.2.1. Dönüşümlü Isı Yüklemesi ve Dönüşümlü Yük Yüklemesi Uygulaması 

In vitro çalışma kapsamındaki deney ve kontrol grubu olmak üzere toplam 20 

dişe elektronik termal siklus aleti (Nova, Konya, Türkiye), (Şekil 3.6) ile 5-55 ºC’ de 

(Koenraads ve ark. 2009) 2000 kez dönüşümlü ısı yüklemesi uygulanmıştır (Şekil 3.7). 

Örneklerin, 30 sn 55 ºC’ de, 30 sn de 5 ºC’ de bekleyerek 2000 turu tamamlaması 7 gün 

sürmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-6: Termal siklus test cihazı  

Elektronik Termal Siklus Aleti (Nova, Konya, Türkiye) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-7: Dişlerin su haznesine daldırılması 
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Örneklere dönüşümlü yük yüklemesi Şekil 3.8’ de genel mekanik tasarımı 

verilmiş olan loading siklus test cihazı (Nova, Konya, Türkiye- prototip) ile yapılmıştır. 

Cihazda amaca yönelik olarak hassas pnömatik sistemler mevcuttur. Sistemde girişe 

gelen yüksek basınç, regülatör yardımı ile istenilen basınca düşürülmüş ve PĐC mikro-

denetleyici kontrollü elektronik kart yardımı ile silindirlere iletilmiştir (Şekil 3.9). 

Ayarlanmış çıkış basıncı ile orantılı silindir uç kuvveti ile örnekler yük altında 

bırakılmıştır.  

 

 

Şekil 3-8: Loading siklus test cihazı ve cihazın genel mekanik tasarımı 

1: Pnömatikler, 2: Regülatör, 3: Örneklerin yerleştirildiği hareketli tabla, 4: Mandrenler (Nova, Konya, Türkiye 
prototip) 
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Şekil 3-9: Pnömatik system 

 

Örneklerin yerleştirildiği hareket edebilen tabla üzerinde örneklerin sabitlendiği 

3 adet mandren ile aynı anda 3 örnek yerleştirilmiştir. Örnekler, oklüzal yüzeyleri açıkta 

kalacak şekilde nemli gazlı bezlerle sarılarak deney süresince nemli olarak tutulmuştur. 

Yük yüklemesi yapan yuvarlak şekilli bitim uçları ile 50 N’ luk kuvvet dişlerin oklüzal 

orta yüzeylerine 50,000 kez yüklenmiştir (50 N, 0,2 Hz Χ 50,000). Deney ve kontrol 

grubundaki dişlere üçer üçer olmak üzere dönüşümlü yük yüklemesi 8 saat süre ile 

kesintisiz olarak yapılmıştır. 

3.2.2. Mikrosızıntı Đncelemesi 

Dönüşümlü yük yüklemesi ve dönüşümlü ısı yüklemesi uygulanan deney ve 

kontrol grubundaki dişlere kök yüzeylerinde, düşük devirde çelik rond frezle ortalama 

0,5 mm derinliğinde protokol numaraları yazılmıştır. Dişlerin kök uçlarını kapatmak 

için self etch adheziv (One-Step-Bisco, Inc) üretici firmanın talimatları doğrultusunda 

uygulandıktan sonra 20 s süre ile quartz-tungsten halojen ışık kaynağı kullanılarak (800 

mW/cm2, Elipar Trilight, 3M ESPE) polimerize edilmiştir ve akışkan bir kompozit 

materyali (Estelite® Flow Quıck, Tokuyama America Inc) kullanılmış ve boyama 

solüsyonun dişin kök kanallarından geçişi önlenmiştir (Şekil 3.10). 
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Şekil 3-10: Mikrosızıntı incelemesi öncesinde diş köklerinin kapatılması 

 

Tüm diş yüzeyleri, koyu renkli bir tırnak cilası ile kuron bölgelerinde 

restorasyon kenarlarına 1 mm mesafe kalacak şekilde  3 kat boyanmıştır. Tırnak 

cilasının 30 dk. boyunca kurutulmuştur. Daha sonra dişler % 2’ lik metilen mavisi 

(Merck), (Amarante de Camargo ve ark. 2006) solüsyonunda 24 saat süre ile 

bekletildikten sonra akan musluk suyu altında 20 sn. süre ile yıkanmıştır. Dişler 

üzerindeki tırnak cilası el aletleri yardımı ile uzaklaştırıldıktan sonra kök kısımları 

saparey ile kesilmiştir. Dişler, cam blok üzerine adeziv mum (Harvard Glaswachs) ile 

sabitlenerek, Đ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı 

Araştırma Laboratuvarı’ nda bulunan isomet cihazı (Isomet ® 1000, Buehler Ltd. Lake 

Bluff, IL, USA) ile BL yönde kesilerek 0,8 mm kalınlıkta 5-6 adet kesit elde edilmiştir. 

Her bir kesitin restorasyon bulunan iki yüzeyinde de diş restorasyon bukkal ve lingual 

diş restorasyon arayüzeyinde inceleme yapılmıştır. Kesitler, stereomikroskop (Olympus 

SZ 61, Olympus Corporation, Japan) kullanılarak ×4, ×10, ×40 büyütmede incelenmiş 

ve mikrosızıntı skorları (Şekil 3.11) toplam 3 skor üzerinden değerlendirilerek 

kaydedilmiştir. 
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Şekil 3-11: Mikrosızıntı skorları 

Skor 0 = Sızıntı yok. Skor 1 = Sızıntı kavite duvarında ancak mine dentin sınırına ulaşmamış.  

Skor 2 = Sızıntı kavite duvarında. Skor 3 = Sızıntı kavite tabanına ulaşmış. 

 

3.3. Đstatistiksel Đncelemeler 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

NCSS (Number Cruncher Statistical System), 2007&PASS (Power Analysis and 

Sample Size), 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanılmıştır. Çalışma 

verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (frekans, oran) yanısıra 

verilerin karşılaştırılmasında mikrobiyolojik parametrelerinin değerlendirmesinde 

başlangıca göre 6. aydaki değişim değerlendirmelerinde Paired Samples test, bakteri 

sayılarının değişimleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesinde Spearman’s 

korelasyon analizi kullanılmıştır. Bakteri sayıları bilgisayarda log10 değerlerine 

dönüştürülmüştür. Çalışmanın 6 aylık deney süresi sonunda mikroorganizma sayısı sıfır 

olarak bulunanlar, saptama değeri 10 olduğu için 9 olarak değerlendirilerek log10 

tabanında 0,95 olarak hesaplanmıştır. SEM incelemesi sonuçlarının 

değerlendirilmesinde Mc-Nemar test, mikrosızıntı skorlarının değerlendirilmesinde ise 

Ki-Kare test kullanılmıştır. Anlamlılık p < 0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 

Skor 0 Skor 2Skor 1 Skor 3
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4. BULGULAR 

4.1. In vivo Çalışma Bulguları 

4.1.1. Dentinden Alınan Materyallerin Ağırlıkları 

Başlangıçta alınan çürük dentin materyal miktarının ağırlık ortalaması 0,023 ± 

0,013 g, 6 ayın sonundaki ağırlık ölçümleri ise 0,014 ± 0,009 g olarak saptanmıştır 

(Şekil 4.1). ART deneysel çalışmalarının 6 aylık süresi sonunda ekskavatör ile tek 

uygulamada kavite tabanından çıkarılabilen dentin kitlesi, başlangıçta çıkarılandan 

ağırlık olarak daha azdır. Đkisi arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,01), (Tablo 

4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-1: Çürük dentinden alınan materyallerin ağırlık dağılımı 
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Tablo 4-1: Çürük dentinden alınan materyal ağırlıklarının değerlendirmesi 

 

Çürük dentinden alınan materyal 
ağırlıkları (g) P 

Ortalama SD 

Başlangıç 0,023 0,013 

0,001** 

6.ay 0,014 0,009 

Fark 0,009 0,013  

Paired Samples test  **p<0,01 

 

4.1.2. Mikrobiyolojik Đnceleme Sonuçları 

Çürük dentinden başlangıç ve 6.ayda alınan dentin materyallerinde 

mikrobiyolojik inceleme ile TBS, FABS, MS ve LB sayıları cfu/ml olarak saptanmıştır. 

Mikrobiyolojik inceleme sonuçlarının log10 tabanındaki değerleri Tablo 4.2’ de 

verilmiştir. 
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Tablo 4-2: Çürük dentinde mikrobiyolojik inceleme sonuçlarının dağılımı (log10 -cfu/ml) 

Örnek A A B B C C D D 
No Başlangıç 6. Ay Başlangıç 6. Ay Başlangıç 6. Ay Başlangıç 6. Ay 

1 3,70 3,70 3,82 0,95 5,48 4,00 5,64 4,85 

2 6,00 1,60 5,00 0,95 6,32 2,08 7,48 4,32 

3 4,98 0,95 4,06 0,95 6,48 5,36 7,76 7,38 

4 4,85 2,00 4,87 0,95 7,99 4,30 8,13 4,30 

5 4,48 3,53 5,00 0,95 7,18 4,00 7,53 4,95 

6 2,78 2,30 5,00 0,95 5,18 3,24 6,90 4,00 

7 2,78 2,30 4,51 2,08 5,30 3,02 5,78 3,15 

8 5,23 3,56 5,79 0,95 6,15 3,30 8,78 3,70 

9 4,30 0,95 1,60 0,95 5,40 3,48 7,18 4,20 

10 4,08 0,95 4,20 0,95 4,48 1,30 7,83 2,30 

11 4,30 3,00 3,78 1,30 4,60 3,70 7,93 5,48 

12 3,78 0,95 3,30 0,95 4,85 2,75 9,59 3,45 

13 5,38 2,51 5,73 1,60 8,13 2,95 10,30 3,95 

14 5,51 2,78 6,45 2,30 8,21 3,40 10,48 4,48 

15 3,78 2,81 4,75 0,95 9,08 4,48 10,46 5,00 

16 2,78 1,30 5,53 1,30 7,90 2,30 11,00 2,73 

17 3,34 2,30 6,60 2,48 7,72 6,08 12,20 6,13 

18 4,00 1,78 5,53 0,95 7,30 2,68 12,15 3,00 

19 3,00 0,95 2,30 0,95 4,78 4,23 7,30 6,00 

20 4,26 1,60 5,78 1,78 7,38 3,30 9,70 5,08 

21 3,60 2,00 5,26 0,95 7,08 4,00 9,18 4,30 

22 4,20 2,00 5,90 0,95 9,11 4,00 12,23 8,51 

23 4,70 1,60 5,79 0,95 9,08 2,48 11,81 4,26 

24 3,30 2,30 3,00 0,95 5,82 2,48 7,41 2,66 

25 5,78 2,08 4,08 1,78 9,00 3,60 12,70 5,30 

A: MS, B: LB, C: FABS, D: TBS.  

Standart saptama değeri= 10 

 

Başlangıçta alınan dentin materyallerinde TBS ortalaması 9,09 ± 2,11 log - 

cfu/ml; 6. aydaki ölçümleri ise 4,46 ± 1,46 log - cfu/ml olarak saptanmış olup sayısal 

düşüşün ileri düzeyde anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,01), (Tablo 4.3). 
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Tablo 4-3: Çürük dentinde TBS’de değişim 

 

TBS 

(log10 - cfu/ml) P 

Ortalama SD 

Başlangıç 9,09 2,11 

0,001** 

6.ay 4,46 1,46 

Fark 4,63 2,24  

Paired Samples test   **p<0,01 

 

Başlangıçta alınan dentin materyallerinde FABS ortalaması 6,80±1,54 log-

cfu/ml, 6.aydaki ölçümleri ise 3,53±1,07 log-cfu/ml olarak saptanmış olup sayısal 

düşüşün ileri düzeyde anlamlı bulunduğu görülmüştür (p<0,01), (Tablo 4.4). 

 

Tablo 4-4: Çürük dentinde FABS’de değişim 

 

FABS 

 (log10 - cfu/ml) P 

Ortalama SD 

Başlangıç 6,80 1,54 

0,001** 

6.ay 3,53 1,07 

Fark 3,26 1,70  

Paired Samples test   **p<0,01 

 

Başlangıçta alınan dentin materyallerinde MS sayıları ortalaması 4,19 ± 0,94 log 

- cfu/ml, 6.  aydaki ölçümleri ise 2,07 ± 0,84 log - cfu/ml olarak saptanmış olup ikisi 

arasındaki farkın ileri düzeyde anlamlı bulunduğu görülmüştür (p<0,01), (Tablo 4.5). 
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Tablo 4-5: Çürük dentinde MS sayılarında değişim 

 

MS Sayısı  

(log10-cfu/ml) P 

Ortalama SD 

Başlangıç 4,19 0,94 

0,001** 

6.ay 2,07 0,84 

Fark 2,12 1,18  

Paired Samples test   **p<0,01 

 

Başlangıçta alınan dentin materyallerinde LB sayıları ortalaması 4,70 ± 1,24 log-

cfu/ml; 6. aydaki ölçümleri ise 1,23 ± 0,48 log-cfu/ml olarak saptanmıştır; ikisi 

arasındaki farkın ileri düzeyde anlamlı bulunduğu görülmüştür (p<0,01), (Tablo 4.6). 

 

Tablo 4-6: Çürük dentinde LB sayılarında değişim 

 

LB Sayısı  

(log10-cfu/ml) P 

Ortalama SD 

Başlangıç 4,70 1,25 

0,001** 

6.ay 1,23 0,48 

Fark 3,47 1,13  

Paired Samples test   **p<0,01 

 

Başlangıçtaki ve 6. aydaki mikrobiyoloji bulgularının dağılımı Şekil 4.2’ de 

verilmiştir. 
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Şekil 4-2: Mikrobiyoloji bulgularının başlangıç ve 6. aydaki ölçüm dağılımları 

 

ART uygulamasından sonra çürük dentinden alınan materyallerde TBS’deki 

azalmada, azalan MS’ lerin payı istatistiksel açıdan anlamlı değildir (p>0,05). LB’ lerin 

sayıca azalması ise TBS azalması üzerine anlamlı olarak etkili bulunmuştur (p<0,05). 

MS sayılarında başlangıçtakine göre 6.ay değişim miktarları ile LB’ lerin 

başlangıçtakine göre 6.aydaki sayısal değişimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki görülmemektedir (p>0,05), (Tablo 4.7). 

 

Tablo 4-7: MS ve LB sayılarında azalma ile TBS’ de azalma arasındaki ilişki 

 

MS Sayı Farkı 

 (Başlangıç-6. ay) 

LB Sayı Farkı 

 (Başlangıç-6. ay) 

R P R P 

LB Fark  -0,018 0,930 - - 

TBS Fark  0,202 0,332 0,463 0,020* 

r: Spearman’s korelasyon katsayısı  *p<0,05 

 

LB sayılarında başlangıca göre 6.ay değişim miktarları ile TBS’nin başlangıca 

göre 6.ay değişimleri arasında pozitif yönde (% 46,3 oranında) istatistiksel olarak 
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anlamlı ilişki görülmektedir (p<0,05) ve LB sayısındaki farklar büyüdükçe, TBS’deki 

farklar da artış göstermektedir (Şekil 4.3). 
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Şekil 4-3: LB sayı farkları ile TBS farkları arasındaki ilişki grafiği 

 

4.1.3. ART Uygulamalarının Klinik Performans Değerlendirmesi 

ART yapılmış dişlerdeki restorasyonların modifiye USPHS Ryge kriterlerine 

göre yapılmış klinik performans değerlendirmelerinde, restorasyonların 6 ay sonunda 

marginal adaptasyon açısından 25 restorasyondan 11’ inde (%44) skor 1 olarak 

değerlendirme yapılmıştır. Kenar uyumu açısından skor 1, restorasyon yüzeyinden 

mevcut dişin anatomik yüzeyine sond ile geçişte takılma olduğunu ancak görünürde 

sondun içine girebileceği aralığın olmadığını ifade etmektedir. Diğer restorasyonlarda 

ise kenar uyumu açısından skor 0 olarak değerlendirme yapılmıştır. Kenar uyumu 

açısından, 6. ayın sonunda restorasyonların hiçbirinde skor 2, 3 ve 4’e rastlanmamıştır.  

Restorasyonların 6 ay sonunda başlangıca göre çürük oluşumu açısından 

değerlendirilmesinde sadece 2 (%8) restorasyonda, restorasyona komşu kenarlarda 
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çürük mevcut olup, operatif tedaviye gereksinim olduğu tespit edilmiştir. Çürük 

açısından bu 2 restorasyon skor 2 olarak değerlendirilmiştir. Restorasyonların hiçbirinde 

çürük açısından skor 1’e rastlanmamış olup diğer 23 restorasyon (%92) skor 0 olarak 

değerlendirilmiştir. 

Postoperatif duyarlılık açısından ART uygulanan restorasyonların klinik 

performansı değerlendirildiğinde, hastaların 23’ ünde (%92) restorasyon yapımından 6 

ay sonra hassasiyet şikayetine rastlanılmamıştır (skor 0). Hastalardan 2’ si (%8) ART 

uygulamasını takip eden 1 hafta boyunca duyarlılık olduğunu ve sonrasında duyarlılığın 

geçtiğini bildirmişlerdir (skor 1). Hastaların yalnızca 2’ sinde (%8) 6. ayda hassasiyet 

şikayeti olmuştur (skor 2).  

ART dolgularının retansiyonu açısından değerlendirme yapıldığında, dişlerin 

hiçbirinde diş kırığına, restorasyonun tümüyle ya da kısmen kaybına rastlanmamıştır 

(skor 0).   

ART uygulamasının 6 aylık kontrol süresi sonunda dişlerde pulpa nekrozuna, 

radyolojik ve patolojik bulgulara rastlanmamıştır. ART uygulaması öncesinde, 

uygulamasından sonraki ilk haftada ve 6. ay sonunda aynı dişten alınan periapikal 

radyografilere ilişkin örnekler Şekil 4.4’ te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-4: ART uygulanmış dişte periapikal radyografiler 

A; ART uygulama öncesi, B; ART uygulandıktan ilk hafta içinde, C; ART uygulandıktan 6 ay sonra (Protokol no: 6, 
Diş no: 47) 
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ART uygulanırken 25 hastadan 3’ ünde (%12) ekskavatörle dentinin kaldırılması 

taktil stimulus dentin duyarlılığı olarak algılanmıştır. ART sonrası kavite tabanından 

dentin örneği alınırken aynı kişilerde dentin duyarlılığı oluşmamıştır. 

ART uygulamasından sonraki ilk haftada ve 6 ay süre sonunda yapılan klinik 

performans değerlendirmelerinin dağılımı Tablo 4.8’ de verilmiştir. 

 

Tablo 4-8: ART uygulamasından sonraki ilk hafta ve 6 ay sonunda klinik performans 
kriteri skorlarının dağılımı  

KRĐTERLER 

 

SKORLAR 

 

ĐLK HAFTA 

n ( %) 

6 AY SONRA 

n (%) 

Retansiyon 0 25 (%100) 25 (%100) 

 1 - - 

Kenar Uyumu 0 25 (%100) 14 (%56) 

 1 - 11 (%44) 

 2 - - 

 3 - - 

 4 - - 

Çürük 0 25 (%100) 23 (%92) 

 1 - - 

 2 - 2 (%8) 

Postoperatif 
Duyarlılık 

0 23 (%92) 23 (%92) 

 1 2 (%8) - 

 2 - 2 (%8) 
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6. ayın sonuna doğru postoperatif duyarlılık olan (skor 2) 2 vakadan 1’ inde 

restorasyona komşu kenarlarda çürük mevcut olup operatif tedaviye gereksinim vardır 

(skor 2). 

4.1.4. ART’ lerde SEM Đncelemeleri 

20 adet ART restorasyonundan, ART uygulamasından sonraki ilk haftada ve 6 

ay süre sonunda hazırlanmış replikalar üzerinde kenar aralığı varlığına ilişkin SEM 

bulgularının dağılımı Tablo 4.9’ da verilmiştir. 
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Tablo 4-9: ART’ lerde diş restorasyon sınırında kenar aralığına ilişkin SEM bulgularının 
dağılımı 

0: Kenar aralığı yok, 1: Kenar aralığı var, (-): Teknik açıdan diş restorasyon sınırının iyi görülemediği alanlar. 

 
Replika 
No 

1. 

alan 

2. 

alan 

3. 

Alan 

4. 

Alan 

5. 

alan 

6. 

alan 

7. 

alan 

8. 

alan 

9. 

alan 

10. 

alan 

11. 

alan 

12. 

Alan 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
B 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - 
A 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ş 9 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1 1 0 
L 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 
A 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
N 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
G 13 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 
I 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ç 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
 16 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 
 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 18 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 
 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 20 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 
 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
 3 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 
 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 
 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 
6. 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 
 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
A 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 - 
Y 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 
 13 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 14 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
 15 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 - 0 
 16 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 
 17 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
 18 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 
 19 1 1 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 
 20 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 
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Başlangıç replikalarında yaklaşık 1 mm aralıklarla incelenmiş olan 227 alandan 

15 (% 6,6) alanda kenar aralığı mevcuttu. Aynı dişlerin 6 ay sonraki ağız içinden ölçü 

alınarak oluşturulmuş replikalarında ise yine yaklaşık 1 mm aralıklarla incelenmiş olan 

226 alandan 35 alanda (% 15,5) kenar aralığı tespit edilmiştir (Şekil 4.5). SEM inceleme 

sonuçlarına göre kenar aralığı mevcut olan olguların başlangıçtaki değerlerine göre 6.ay 

ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış görülmüştür (p<0,01), (Tablo 4.10). 

ART’ nin SEM bulgularında kenar aralıklarında 6 ay sonunda anlamlı bir artış 

olmasına rağmen bu vakalarda çürük ve postoperatif duyarlılık ile karşılaşılmamıştır.  

 

Şekil 4-5: ART’ lerde SEM inceleme sonuçlarının dağılımı 

 

Tablo 4-10: SEM incelemesi sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi 

 Kenar aralığı yok 

n (%) 

Kenar aralığı var 

n (%) 

Toplam 

Başlangıç 
 

212 (% 93,4) 
 

15 (% 6,6) 
 

227 (% 100) 

6. ay 191 (% 84,5) 35 (% 15,5) 226 (%100) 

P 0,296 0,005**  

Ki kare test  **p<0,01 
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Çalışmanın in vivo kapsamında yapılmış olan oklüzal CĐ dolgulardan aynı dişe 

ait, başlangıçta ve 6 ay sonraki replikalarda genel görünüme ilişkin SEM görüntüleri 

Şekil 4.6’ da verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-6: ART restorasyonunun başlangıç ve 6 aylık süre sonunda genel görünümünün 
SEM görüntüleri  

A; (Orjinal büyütme Х 12, bar=1 mm), (Deney başlangıcı görüntüsü), B; (Orjinal büyütme Х 10, bar=1 mm), (Aynı 

restorasyonun deney sonu görüntüsü), (Protokol No: 9) 

 

ART uygulanmış okluzal restorasyonlarda, diş restorasyon arayüzeyinde kenar 

aralığının bulunmadığı örneklere ilişkin SEM görüntüleri Şekil 4.7’ de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-7: Diş-ART dolgu arayüzeyinde kenar uyumunun iyi olduğu alanlara ilişkin SEM 
görüntüleri 

A; (Orjinal büyütme Х 250, bar = 100 µm), (Başlangıç grubu; Protokol No: 4), B; (Orjinal büyütme Х 250, bar = 100 

µm), (Başlangıç grubu; Protokol No: 20) 
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Restorasyon diş arayüzeyinde kenar aralığının bulunduğu alanlara ilişkin SEM 

görüntüleri Şekil 4.8’ de verilmiştir. 

 

Şekil 4-8: Kenar aralığı bulunan alanlara ilişkin SEM görüntüleri 

A; (Orjinal büyütme Х 400, bar = 10 µm), (Kontrol grubu; Protokol No: 1), B; (Orjinal büyütme Х 1000, bar = 10 

µm), (Kontrol grubu; Protokol No: 19) 

 

4.2. In Vitro Çalışma Bulguları 

4.2.1. Diş ile ART Restorasyon Arayüzeyinde Mikrosızıntı Bulguları 

Deney grubunda 13 adet ART uygulanmış oklüzal çürüklü dişin, restorasyon 

bölgesinden alınan ortalama 6-7 kesitin her iki yüzünde, B ve L diş restorasyon 

arayüzeyinde olmak üzere toplam 206 arayüzey incelenmiştir. Kontrol grubunda ise 7 

adet çürüksüz dişte dönen enstrüman ile hazırlanan oklüzal CĐ dolgulu dişlerin, 

restorasyon bölgesinden alınan kesitlerinin her iki yüzünün B, L diş ile restorasyon 

arayüzeylerine ait 111 alan incelenmiştir. Deney ve kontrol grubunda incelenen 

alanların mikrosızıntı skorlarının dağılımı Tablo 4.11’ de verilmiştir. 
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Tablo 4-11: B ve L diş ile ART restorasyon arayüzeylerinde mikrosızıntı skorlarının dağılımı 

Romen rakamı ile yazılan sayılar: kesitin numarası, Kalın düz yazılan sayılar: kesitin yüzeyi, B: bukkal arayüzey, L: lingual arayüzey, (-): kesitin üzerinde CĐ dolgunun bulunmadığı yüzey

 
          

K E S Đ T L E R 
          G 

R 
U 
P 

No 
I 
1 
B 

I 
2 

B 

I 
1 
L 

I 
2 
L 

II
1 
B 

II 
2 
B 

II 
1 
L 

II 
2 
L 

III 
1 
B 

III 
2 
B 

III 
1 
L 

III 
2 
L 

IV 
1 
B 

IV 
2 
B 

IV 
1 
L 

IV 
2 
L 

V
1 
B 

V
2 
B 

V 
1 
L 

V 
2 
L 

VI
1 
B 

VI
2 
B 

VI
1 
L 

VI 
2 

L 

VII 
1 
B 

VII 
2 

B 

VII
1 
L 

 1 - -  -  -  3 2 3 3 0 3 3 2 0 0 0 0 2 2 3 3 1 -  2 -  -  -  -  
 2 -  -  -  -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
 3 -  -  -  -  -  0 -  0 2 2 2 3 2 2 2 2 3 0 2 1 2 -  0 -  -  -  -  
 4 -  3 -  3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
D 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 -  0 1 1 0 2 1 1 0 3 3 -  2 -  -  -  -  
E 6 -  -  -  -  -  0 -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  -  -  -  -  -  -  
N 7 - -  -  -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -  3 -  -  -  -  -  -  -  -  
E 8 -  0 -  0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 3 1 3 1 -  -  -  -  -  -  - 
Y 9 -  -  -  -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 1 1 0 -  1 
 10 -  3 -  3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 2 -  1 -  -  -  -  
 11 -  -  -  -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
 12 -  3 -  2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 -  1 -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  
 13 0 1 1 3 3 2 0 0 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 1 0 2 -  3 - -  -  -  
K 14 -  -  -  -  -  0 -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  0 -  -  -  -  -  -  -  -  
O 15 - -  -  - -  -  -  - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 -  -  -  
N 16 -  -  -  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -  - - - -  - - -  -  
T 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -  -  -  -  
R 18 - -  -  -  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - -  -  -  -  
O 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -  0 -  -  -  -  
L 20 -  -  -  -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  -  -  - - - -  -  - -  -  -  
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Mikrosızıntı skorlarının dağılımları (Şekil 4.9) ve toplam kesit yüzeylerine 

göre değerlendirme sonuçları Tablo 4.12’ de verilmiştir. 

Mikrosızıntı görülmeme oranları gruplara göre anlamlı farklılık göstermektedir; 

Kontrol grubunun mikrosızıntının olmaması (skor 0) deney grubu ile karşılaştırıldığında 

anlamlı düzeyde yüksektir (p<0,01). 

Deney grubunda skor 1 (sızıntı kavite duvarında ancak mine dentin sınırına 

ulaşmamış) düzeyinde mikrosızıntı istatistiksel olarak kontrolden anlamlı düzeyde 

yüksek oranda saptanmıştır (p<0,05).  

Deney grubunda skor 2 (sızıntı kavite duvarında) düzeyinde mikrosızıntı olan 41 

kesit bulunmakta iken kontrol grubuna ait kesitlerde skor 2’ ye rastlanmamıştır ve skor 

2 değerleri deney grubu için istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek orandadır 

(p<0,01). 

Deney grubunun mikrosızıntı skoru 3 (sızıntı kavite tabanına ulaşmış) olma 

oranı istatistiksel olarak kontrolden anlamlı düzeyde yüksek oranda saptanmıştır 

(p<0,01).  

 

Tablo 4-12: Kavitelerin B ve L duvarlarındaki toplam mikrosızıntı skorlarına ilişkin 
bulgular 

Mikrosızıntı skoru 
Deney Grubu Kontrol Grubu 

P n (%) n (%) 

Skor 0 
91 (%44,2) 103 (%92,8) 

0,001** 

Skor 1 
32 (%15,5) 7 (%6,3) 

0,017* 

Skor 2 
41 (%19,9) 0 (%0) 

0,001** 

Skor 3 
42 (%20,4) 1 (%0,9) 

0,001** 

Ki kare test *p<0,05  **p<0,01 
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Şekil 4-9: Mikrosızıntı skorlarının dağılım grafiği 

 

Mikrosızıntı skorları gruplara ve incelenen arayüzeylere göre 

değerlendirildiğinde, örneklerin B diş ile CĐ dolgu arayüzeylerinde, gruplara göre 

mikrosızıntı skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir 

(p<0,01). Kontrol grubunda sızıntı görülmeme oranı yüksek bulunurken; deney 

grubunda toplam %54,4 olguda mikrosızıntı vardır ve deney grubunun mikrosızıntı 

ortalaması kontrol grubundan anlamlı düzeyde yüksek olarak saptanmıştır (Tablo 4.13).  

Örneklerin L diş ile CĐ dolgu arayüzeylerinde de, gruplara göre mikrosızıntı 

skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir (p<0,01); kontrol 

grubunda sızıntı görülmeme oranı yüksek bulunurken; deney grubunda toplam %57,3 

olguda mikrosızıntı vardır ve deney grubunun mikrosızıntı ortalaması kontrol 

grubundan anlamlı düzeyde yüksek olarak saptanmıştır (Tablo 4.13). 
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Tablo 4-13: Deney ve kontrol gruplarında mikrosızıntı skorlarının istatistiksel olarak 
değerlendirilmesi 

Ki kare test *p<0,05  **p<0,01 

 

ART yapılmış, deney grubu ve dönen enstrümanla kavite açılmış kontrol grubu 

diş kesitlerinde farklı mikrosızıntı skorları görülmüştür (Şekil 4.10). 

 

 

Şekil 4-10: ART yapılmış deney grubu ve dönen enstrümanla kavite açılmış kontrol grubu 
diş kesitlerinde mikrosızıntı skorları 

A; Deney grubu; Protokol no: 7. II. 2 (B ve L yan duvarda skor 0), B; Kontrol grubu; Protokol no: 14. III. 2 (B ve L 

yan duvarda skor 0), C; Deney grubu; Protokol no: 12. II. 1 (B yan duvarda skor 3, L yan duvarda skor 1), D; Deney 

grubu; 4. II. 2. (B ve L yan duvarda skor 2), E; Deney grubu; Protokol no: 10. V. 2 (B yan duvarda skor 1, L yan 

duvarda skor 3) 

 

Mikrosızıntı 
skoru 

B Arayüzey L Arayüzey 

Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

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

Skor 0 47 (%45,6) 53 (%93,0) 44 (%42,7) 50 (%92,6) 

Skor 1 
12 (%11,7) 4 (%7,0) 20 (%19,4) 3(%5,6) 

Skor 2 
27 (%26,2) 0 (%0) 14 (%13,6) 0 (%0) 

Skor 3 
17 (%16,5) 0 (%0) 25 (%24,3) 1 (%1,9) 

P 0,001** 0,001** 
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5. TARTIŞMA 

ART, sağlık hizmetlerinde sınırlı olanakları olan ülkelerde kullanılmak üzere 

geliştirilmiş bir yöntemdir. Gelişmiş ülkelerde ise gerektiğinde çocuk hastalarda 

kullanılmaktadır. Bu yöntemin çürük riski yüksek olan ve handikaplı hasta olarak 

nitelendirilebilecek, yeterli kooperasyon kurulamayan bireylerde de endike olabileceği 

noktasından hareketle yöntemin güvenilirliği üzerine araştırmalar yapılması 

gerekmektedir. Bu çalışmada ART in vivo ve in vitro araştırmalarla farklı açılardan 

incelenmiş ve irdelenmiştir. Çalışmamızda ART, in vivo olarak bırakılan çürük dentin 

dokusundaki mikrobiyolojik değişimler ve detaylı olarak klinik performans, in vitro 

olarak ta restorasyon diş arayüzeyinde mikrosızıntı açısından araştırılmıştır. 

5.1.  In Vivo Çalışma 

Kavite preparasyonu sırasında enfekte ve demineralize dokular tamamen 

uzaklaştırılsa bile kavite tabanında mikroorganizmalar bulunabilmektedir. ART 

uygulamasında kavite tabanında bırakılan enfekte dokulardaki mikroorganizmaların 

akıbetine yönelik kaygılar nedeni ile ART’ ye temkinli yaklaşılmaktadır. Bu yaklaşımın 

gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla araştırmamızın in vivo bölümünde, kavite 

tabanındaki mikroorganizmaların sayısal değişimi de incelenmiştir.  

Çalışmanın in vivo kapsamında, ART’ nin saha çalışmalarındaki klasik ağız içi 

uygulama prosedürleri aynen kliniğimizde oluşturulmuştur. Kavitede desteksiz mine 

kenarları, ağızdaki çiğneme basıncıyla kırılmamış ise, mine keskisi ile uzaklaştırılmış 

ve kavitedeki demineralize ve enfekte dentin ekskavatör yardımı ile uzaklaştırılarak, en 

son kaldırılabilen dentin materyali mikrobiyolojik inceleme için kullanılmıştır. Böylece 

ART uygulamasında kavite tabanında kalmış olan çürük dentinin mikrobiyolojik 

incelemesi yapılmıştır. Hasta seçiminde, anamnez alınarak (şekerli besinlerin alım 

sıklığı, beslenme alışkanlıkları, sosyoekonomik düzey, ağız hijyeni, floritli diş macunu 

kullanımı ve koruyucu diş hekimliği uygulamaları) ve özel testler (DMFT indeksi, 

tükürükte MS ve LB sayıları, PFRI, uyarılmış tükürük akış hızı ve tükürük tamponlama 

kapasitesi) kullanılarak çürük riski yüksek olan bireyler belirlenmiş ve çalışmaya 

gönüllü olarak dahil edilmişlerdir. Böylece çürük riski yüksek olan kişilerde ART 

sonrası çürük residivi olasılığı incelenmiştir. Çürük riski yüksek bireylerde, ART 
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restorasyonlarında retansiyon, kenar uyumu, çürük residivi ve mikrobiyolojik 

değerlendirme açısından iyi sonuçlar alınması ART’ nin değerini arttıracaktır.  

Dişlerin seçiminde ise kavite derinliğinin yaklaşık 3-4 mm olacak şekilde 

oklüzal çürüklü molar dişlerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Bunda amacımız dişin 

dentininden mikrobiyolojik inceleme için yeterli miktarda materyalin sağlanabilmesidir.  

In vivo araştırmalarda dentin örneklerinin mikrobiyolojik incelemeleri için çürük 

dentin iki yöntemle alınmaktadır. Bunlardan biri frez üzerindeki dentin talaşlarının bir 

materyal olarak kullanıldığı yöntem (Weerheijm ve ark. 1993; Dommisch ve ark. 2008; 

Lula ve ark. 2011) ve diğeri ise ekskavatör ile dokunun çıkarıldığı yöntemdir (Bönecker 

ve ark. 2003; Toi ve ark. 2003; Frenken ve ark. 2007). Bizim araştırmamız in vivo ART 

araştırması olduğundan dolayı ekskavatör ile çalışma tercih edilmiştir.  

Çalışmamızda önce el aleti ile çürük dentinin organik ve inoganik yapısının 

tamamen yıkıldığı en dış ve mikroorganizmalardan zengin tabakası uzaklaştırılmıştır. 

Bunun ardından mikrobiyolojik inceleme için kavite tabanındaki demineralizasyonun 

şiddeti azalmış ve mikroorganizmalardan fakirleşmiş olduğu dentin çürüğü tabakası 

çıkartılmıştır. ART deneysel çalışmasının sonunda aynı dişteki CĐ dolgu özenle 

uzaklaştırılarak kavite tabanında 6 ay süre ile kalmış olan çürük dentin ekskavatör ile 

tek uygulamada alınmıştır. 

Araştırmamızda, başlangıç dönemi ve 6 aylık deney süresi sonunda dişten 

ekskavatör ile materyal alınırken, 6 aylık sürenin sonunda daha fazla kuvvet 

uygulamasına gerek olduğu farkedilmiştir. Bunun üzerine başlangıç ve deney sonrası 

aynı araç ve yöntemle ve aynı kişi tarafından çıkarılan dentin materyalinin ağırlık 

ölçümlerinin yapılmasına ve bunların karşılaştırılmasına karar verilmiştir.  

Yaptığımız ART deneysel çalışmada, 6 aylık süre sonunda ekskavatör ile aynı 

kişi tarafından benzer hassasiyet ile çalışılarak tek uygulamada kavite tabanından 

çıkarılabilen dentin materyali dentin talaşı şeklindeydi ve başlangıçta çıkarılandan 

ağırlıkça az miktardaydı. Başlangıçta alınan çürük dentin örnek miktarının ağırlık 

ortalaması 0,023±0,013 g, 6 ayın sonundaki ağırlık ölçümleri ise 0,014±0,009 g olarak 

saptanmıştır (Tablo 4.1). Đkisi arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 

(p<0,05). Buna benzer yalnız bir çalışmaya rastlanılmıştır. Ersin, Uzel ve ark.’nın 

(2006) ART uygulanmasından önceki ve sonraki çürük dentindeki değişiklikleri 
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araştırmak için yaptıkları in vivo çalışmada, başlangıçta ve ART sonrası alınan dentin 

materyalinin ağırlıkları ölçülmüş, ART sonrasında daha az doku çıkarıldığı gösterilmiş 

ancak bu değerlerin istatistiksel analizi yapılmamıştır.  

Başlangıca oranla, 6. ayda dentinden materyal alınması sırasında daha fazla güç 

uygulanması ve buna rağmen daha az miktarda materyal alınmış olması, 6 aylık deney 

süresi sonunda CĐ dolgu altında kalan çürük dentin dokusunda sertlik derecesinin artmış 

olduğunu düşündürmektedir. Bizim çalışmamızda dentin çürüğünün tamamen harabiyet, 

bakteri penetrasyonu ve demineralizasyon bölgeleri ekskavatör ile çıkarılmış 

mikroorganizmalardan fakir ve dentinde hafif demineralizasyonun olduğu tabaka ART 

altında bırakılmıştır. Bu tabaka ve onun altındaki transparan tabaka remineralizasyona 

elverişli tabakalardır (Roberson ve Lundeen 2002; Fejerskov ve ark. 2003). Ekskavatör 

ile çıkarılan tabakalarda, Knoop Sertlik Numarası (KHN) 15 iken remineralizasyona 

elverişli tabakada, intertübüler dentinde remineralizasyon ve tubulus lümeni içine 

whitlockite gibi farklı tipte kalsiyum fosfat kristallitlerinin çökelmesi ile tabakanın 

KHN’si 50-55 değerlerine çıkmaktadır (Ogawa ve ark. 1983; Craig 1993).  

ART uygulaması sonrasındaki 6. ayın bitiminde CĐ uzaklaştırılıp, kavite 

tabanındaki dentin mikrobiyolojik inceleme için çıkarılırken subjektif değerlendirmeye 

göre daha da fazla basınç uygulansa da bir taktil stimulus olarak etki yapmamış ve 

duyarlılık ortaya çıkmamıştır. Bu durum 6 aylık süre sonunda dentin kanallarında 

skleroz ve kristallit çökelmeleri ile tıkanma olduğuna işaret etmektedir (Bjørndal ve 

Mjör 2001). Altı aylık süre sonunda dentin kanallarındaki mineral artışının in vivo 

koşullarda kanıtlanabilmesi için radyografilerde aynı bölgede dansite farkını hassas 

olarak belirleyecek bir program kullanılmasına ihtiyaç vardır. Biz, elimizdeki 

radyografilerde bu tür bir karşılaştırmayı yapabilme olanağından yoksunduk. 

Whambier ve ark. (2007) yaptıkları in vivo bir çalışmada, RMCĐ restorasyon 

öncesi ve sonrasında çürük lezyonundan etkilenmiş dentinin yapısını incelemişlerdir. 

SEM analizleri, dentin yapısının başlangıca oranla 30. ve 60. günlerde daha kompakt 

fibriller içerdiğini ve kanalların daraldığını göstermiştir. 

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki kullanılan geçici restoratif materyali ne olursa 

olsun, çürüğün belli bir miktarda uzaklaştırılmasından sonra arta kalan renkleşmiş 

dokularda dentinin sertlik derecesi artmıştır (Bjørndal ve ark. 1997; Maltz ve ark. 2002). 
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Kavite tabanında bırakılan çürük dentinin, üzerine konan Ca(OH)2’ ten 

etkilendiğine ve mineral oranının arttığına (Oliveira ve ark. 2006) ve pulpa 

perforasyonu riskinin azaldığına (Leksell ve ark. 1996) ilişkin araştırmalar vardır. 

Ancak ART uygulaması ile CĐS altında kalan çürük dentindeki mikrosertlik derecesi ve 

mineral içeriğe ilişkin değişiklikler hakkında yapılmış bir tek araştırmaya 

rastlanılmıştır.  

Bu çalışmada, süt dişlerinde ART uygulamasında kullanılan CĐ dolgu materyali 

(Fuji IX) altında kalan dentin dokusunun zaman içindeki mikrosertlik artışı 

incelenmiştir. Yaşları 9-11 arasında değişen 16 çocuk hastanın 29 adet, kavite derinliği 

3 mm’ den fazla olan ve oklüzal yüzeyi kapsayan, ağrılı semptomların ve pulpayı 

ilgilendiren klinik belirtilerin olmadığı dentin çürüklü, süt azı dişileri seçilmiştir. ART 

uygulaması esnasında dişlerin izolasyonu, bizim çalışmamızda da olduğu gibi pamuk 

tamponlarla yapılmıştır. ART uygulanan 29 süt dişi, düşme ve çekim zamanları göz 

önüne alınarak gruplara ayrılmıştır. Çekimi tamamlanan dişler, MD yönde uzun 

akslarına paralel olacak şekilde ikiye ayrılarak Knoop Sertlik Testi (10 g – 15 sn) 

yapılmıştır. Dentinin homojen olmayan yapısından dolayı kesitlerdeki dentin dokusu 

alanlara ayrılarak mikrosertlik testi yapılmıştır. ART dolgusuna yakın olan 1. alan ve 

pulpaya olabildiğince yakın olan 3. alan ve bunların arasında kalan 2. alandaki dentin 

dokusunun mikrosertlik değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmadığı bildirilmiştir. Ancak ilk 30 günlük periyottan sonra 1. ve 2. alanlarda 

mikrosertlik değerlerinde belirgin derecede artış olduğu ve bunda CĐ materyalinden 

başlangıçta fazla miktarda flor iyonunun serbestlenmesinin etkili olabileceği 

bildirilmiştir. Mikrosertlik değerlerinin 180 gün sonunda bile artış göstermesi, CĐ 

materyali altında kalan mikroorganizmaların aktivitelerini sürdüremeyerek öldüklerini 

ve böylelikle çürük proçesinin durduğunu ve dentin dokusunun inorganik yapısının 

çözünmesine bağlı olarak mineral içeriğinin azalmadığını gösteren bir bulgu olarak 

değerlendirilmiştir (Santiago ve ark. 2005).  

CĐ materyali altında kalan dentinde remineralizasyon olduğunu bildiren sınırlı 

sayıda in vivo çalışma vardır. Bu konuda yapılmış klinik bir çalışmada, ART ile 

stronsiyum içeriği olan yüksek vizkoziteli bir CĐ materyali (Fuji IX) kullanılarak 

restorasyonlar yapılmış ve sonrasında, çürük dentinde iyon birikimlerinin electron probe 

micro analyse (EPMA) yötemi ve SEM ile tanımlanarak dentinin remineralizasyonu 



 

 

70

incelenmiştir. Rampant çürükler nedeni ile çekim endikasyonu konulmuş, 13 adet 1. 

büyük azı dişinde ART uygulandıktan sonraki 1-3 aylık süre sonunda dişlerin çekimleri 

yapılarak dişlerden kesitler alınmıştır. CĐ dolgu ile dentin arayüzeyinde, sağlıklı dentine 

ulaşana kadar 5 µm’ lik aralıklarla analizler yapılarak florit ve stronsiyum iyonlarının, 

demineralize dentin altında kalan kısımlara penetrasyon derinlikleri tanımlanmıştır. CĐ 

dolgu materyali altında kalan kısmen demineralize dentin derinliği ortalama 774 µm 

(SD 121) iken, stronsiyum iyonunun penetrasyon derinliğinin 818 µm (SD 121) ve florit 

iyonunun ise 701 µm (sd 113) olduğu belirlenmiştir. Araştırmacılar, bu iyonların tek 

kaynağının CĐ materyalinin olabileceğini ve bu iyonların dentinin içine 

penetrasyonunun remineralizasyon proçesi ile bağlantılı olduğunu bildirmişlerdir (Ngo 

ve ark. 2006).  

CĐ materyalinin, demineralize dentinin remineralizasyonu üzerine etkisini 

araştıran bir in situ çalışmada dentin örneklerinin üzerinde yuvalar açılarak farklı 

restorasyon materyalleri (CĐ, amalgam ve kompozit) parsiyel protez kullanan hastaların 

protezleri üzerine yerleştirilmiştir. 12 hafta boyunca 24 saat takılan bu protezlerde örnek 

alanları dışında kalan tüm yüzeyler aynı fluor içerikli diş macunu ile günde 2 kez 

fırçalanmıştır. Örneklerden kesitler hazırlanarak mineral içerikleri kontak 

mikroradyografi yöntemi ile incelenmiştir. CĐ materyaline komşu dentin yüzeylerinde 

ortalama 125-300 µm derinliğe kadar, maksimum mineral içerikli hipermineralize 

alanlar görülürken, amalgam ve kompozit örneklerinde dentinin açıkta kalan 

yüzeylerinde ve tüm kavite yan duvarlarında fazla miktarda demineralizasyona 

rastlanıldığı bildirilmiştir. Araştırmacılar bu anlamlı farklılıkları, CĐS materyalinin flor 

salınımı ve rezervuarı özelliklerine bağlamışlardır (ten Cate ve van Duinen 1995). Bu 

çalışmada yapay çürük lezyonu oluşturulmuş dentin örneklerinin kullanılması ve 

çalışmanın tükürük ortamında CĐ’ in florit salınımı ile dentinde remineralizasyonu 

etkilemesi esasına dayanması nedeni ile bizim araştırmamızla benzerliği sınırlıdır. 

Çalışmamızda ART uygulanmış çürük dentindeki sertlik miktarı değişiminin 

tam olarak tespit edilebilmesi ve kesin bir kanıya varabilmek için dentin çürüğü olan ve 

ART uygulanmış dişlerin 6 aylık süre sonunda çekilmesinden sonra kavite tabanında 

mikrosertlik testlerinin yapılması gerekmektedir. Dişlerde mikrosertlik testi 

yapabilmemiz mümkün olsaydı ilginç sonuçlarla karşılaşabileceğimiz kanısındayız. 
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Çürük dentinde yapılan mikrobiyolojik araştırmada gerek dişten materyalin 

alımı ve mikrobiyoloji laboratuvarına taşınması gerekse materyaldeki total bakterilerin 

ve MS ve LB’ lerin kantitatif incelenmesi için mikrobiyolojinin standart yöntemleri 

kullanılmıştır. Bu yöntemler literatürdeki birçok kaynakta rastladığımız yöntemlere 

benzemektedir (Gold ve ark. 1973; Weerheijm ve ark. 1999; Bönecker ve ark. 2003). 

Bizim çalışmamızda, kısmen demineralize ve enfekte dentin dokusundaki 

mikroorganizmaların total sayıları, MS ve LB’ lerin sayıları, tedavi öncesi ve ART 

sonrası (6 ay) varlığı ayrı ayrı incelenmiştir. TBS’nin incelenmesindeki amaç ART 

sonrasında yaşam koşullarının değişmesinin bu mikroorganizmaların varlığını nasıl 

etkilediğini sayısal olarak ortaya çıkarmaktır. Total bakterilerin yanı sıra çürük dentinde 

ART sonrası sayısal değişimi incelenen MS ve LB’ ler çürük oluşumunda ve 

gelişiminde önemli rol oynayan mikroorganizmalar olduğu için sayılarındaki değişimin 

incelenmesi klinik açıdan önem taşımaktadır.  

MS, çürük lezyonlarında en büyük role sahip olan fakültatif anaerop bakteridir. 

Bu mikroorganizmalar asidojenik ve asidürik özelliğe sahiptir (Drucker 1970). Düşük 

pH’ ta uzun ömürlü olmaları ve devamlı faaliyet gösterebilmeleri nedeni ile diş 

çürüklerine çok fazla neden oldukları düşünülmektedir.  

Mikrobiyolojik inceleme kapsamına öncelikle, çürük gelişiminde ve 

ilerlemesinde diğer mikroorganizmalara oranla virulansı yüksek bulunan (Tanzer ve 

ark. 2001) ve çürük mikrobiyolojisine ilişkin araştırmalarda sıklıkla incelenen MS ve 

LB’ ler alınmıştır (Ersin, Uzel ve ark. 2006; Frenken ve ark. 2007; Orhan ve ark. 2008; 

Rupf ve ark. 2008; Takahashi ve Nyvad 2008). 

Çalışmamızda çürük dentinden başlangıçta ve ART uygulamasından 6 ay sonra 

alınan dentin materyalinde mikrobiyolojik inceleme ile TBS, FABS, MS ve LB sayıları 

cfu/ml olarak saptanmış ve bunların istatistiksel karşılaştırması için sayımlar 

bilgisayarda log10 değerlerine dönüştürülmüştür. Çalışmanın 6 aylık deney süresi 

sonunda mikroorganizma sayısı sıfır olarak bulunanlar, saptama değeri 10 olduğu için 9 

olarak değerlendirilerek log10 tabanında 0,95 olarak hesaplanmıştır. 

MS, LB, fakültatif anaerop ve total bakteriler, ART uygulamasından 6 ay sonra 

tamamen ortadan kalkmamıştır. Yapılan çalışmalar CĐ dolgularının altında, karyojenik 

bakterilerin (MS, LB ve total bakteriler) hapsolup 2 yıl süre ile hayatta kalabildiklerini 
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göstermiştir (Weerheijm ve ark. 1993; Weerheijm ve ark. 1999). Ancak bakteri sayıları 

ileri düzeyde anlamlı şekilde azalma göstermiştir (p<0,01), (Şekil 4.2).  

ART uygulamasından sonra çürük dentinden alınan örneklerde TBS’ deki 

azalmada, azalan MS’ lerin payı istatistiksel açıdan anlamlı değildir. LB’ lerin sayıca 

azalması ise TBS’nin azalması üzerine anlamlı olarak etkili bulunmuştur (p<0,01), 

(Tablo 4.7), (Şekil 4.3). Çünkü 6 aylık süre sonunda LB sayılarında MS’ lere oranla 

belirgin derecede azalma bulunmuştur. LB’ lerin sayıca azalması ortam pH’ sinin 

yükseldiğine işaret etmektedir. Bunu destekleyen çalışmalar da vardır (Bjørdal ve 

Larsen 2000).  

Kneist ve ark. (2010), LB’ lerin fizyolojik ve biyokimyasal karakterlerini 

inceledikleri in vivo çalışmada 70 adet süt azı dişinde çürük lezyonlarından ekskavatör 

ile dentin örnekleri almışlardır. Yumuşak dentin örneklerinden izole edilen LB’ lerin 

oranı % 46 iken sert dentin örneklerinde bu oran % 34 olarak bulunmuştur. Dişlerin 

geçici dolgu ile restorasyonundan sonraki 2. ve 11. aylarda alınan dentin örneklerinde 

ise sırasıyla % 11 ve % 9 oranında LB olduğu bildirilmiştir.  

Çalışmamızın sonuçları MS’ lerin ART sonrasında istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde azaldığını göstermektedir (p<0,01), (Tablo 4.3). MS’ ler, tükürük 

glikoproteinlerini enerji kaynağı olarak kullanırlar. Đyi örtülenmiş bir restorasyon 

altında tükürükten beslenemeyen MS’ lerin sayısı azalır. Çalışmada kullanılan CĐ 

materyali altında kalmış çürük dokudaki MS ve LB sayılarının 6 aylık süre sonunda 

anlamlı şekilde azalması, kavite duvarındaki demineralize ve enfekte dentine bağlanma 

kuvvetleri zayıf olsa da CĐ’ nin kaviteyi hermetik olarak kapatabilmiş olduğunu ve 

böylelikle MS ve LB’ lerin restorasyon altında varlıklarını sürdürebilmek için gereken 

besini bulamamış olduğunu göstermektedir. TBS’ de de azalma görülmesi nedeni ile 

azalan MS ve LB’ lerin yerini başka anaerop mikroorganizmaların çoğalarak almadığı 

kanısına varılmıştır. Ancak kesin bir yargıya varabilmek için, çürük dentin dokusundaki 

tüm mikroorganizmaların tanımlanmasına ve sayıca belirlenmesine yönelik çalışmalara 

ihtiyaç vardır. 

Bunun yanısıra mikroorganizmalar bulundukları ortama göre faklılık gösterirler. 

Çoğu çevredeki değişiklikleri algılarlar. Bulunulan ortamın mikroorganizma üzerine 

yolladığı sinyaller mikroorganizmanın aktivitesinin değişmesine neden olabilir. Bu 

sebeple mikroorganizmaların laboratuvardaki davranışları ile in vivo ortamdaki 
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davranışları arasında fark olması beklenebilir (G. Külekçi1, sözlü görüşme, Đstanbul, 

20.Temmuz.2010). 

Bizim araştırmamızda ART sonrasında TBS’ nin azalmasında LB’ lerin 

azalmasının payı etkin olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Bönecker ve ark.’ nın 2003 

yılında yaptıkları in vivo çalışmada, ART’ nin LB sayısı üzerine etkili olmadığını 

bildirmişlerdir.  

Erişkinlerde ART yöntemi ile yapılmış diş dolgularında mikroorganizmaların 

uzun süreli akıbeti hakkında araştırmalara rastlanmamıştır. Ancak bugüne kadar 

çocuklarda ART uygulamasına ilişkin ve ART ile antibakteriyel ajanların birlikte 

kullanımının çürük mikroflorasını nasıl etkilediği üzerine yapılan in vivo çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmaların bulguları bizim çalışmamızdaki mikroorganizma 

sayılarındaki belirgin azalma ile paralellik göstermektedir.  

Pinherio ve ark. (2005), 4-10 yaş arasındaki çocuk hastalarda ART uygulanırken 

CĐ materyalinin içine antibiyotik ilavesi yaparak, ART öncesi ve 24 saat sonrası 

kavitede bırakılan dentini mikrobiyolojik açıdan incelemişlerdir. ART’ den 24 saat 

sonra alınan çürük ve enfekte dentin materyalindeki mikroorganizma sayısının anlamlı 

şekilde azaldığını bildirmişlerdir. 

Ersin, Uzel ve ark. (2006), ART’ nin CHX’li kavite dezenfektanları ile birlikte 

uygulanmasından önceki ve sonraki çürük dentinin mikroflorasındaki değişiklikleri 

araştırmak için yaptıkları in vivo çalışmada, ART’ nin MS, LB ve TBS’ nin etkili bir 

şekilde azalmasını sağladığını bildirmişlerdir. 

Frenken ve ark. (2007) yaptıkları in vivo çalışmada, 6-11 yaşlarındaki çocuk 

hastalarda CHX diasetat ilave edilmiş geleneksel CĐ dolgu materyalinin (Fuji IX) 

antibakteriyel etkinliğini test etmişler. 7 gün sonunda TBS’nin ve LB sayısının belirgin 

derecede azaldığını ancak MS sayısında azalma olmadığını bildirmişlerdir. 

RMCĐS ile ART benzeri çalışmalar yapılmış ve 6 aylık süre sonunda MS ve LB 

sayılarının azaldığı ancak TBS’ de değişiklik olmadığı bildirilmiştir (Kreulen ve ark. 

1997).  

                                                

 

1 G. Külekçi, Đ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, 34093, Çapa, Đstanbul, Türkiye. 
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ART’ de kullanılan CĐ materyalinin antibakteriyal özellikleri üzerine yapılmış in 

vitro araştırmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmalarda ART için endike CĐ 

materyallerinin antibakteriyel etkinlikleri ve bu özelliklerinin uzun süre devamı için 

materyallerin geliştirilmesi hedeflenmiştir (Takahashi ve ark. 2006; Türkün ve ark. 

2008; Yesilyurt ve ark. 2009; Tüzüner ve ark. 2011).  

ART’ de kullanılan 4 farklı CĐ materyalinin (Fuji IX, Ketac Molar, Vidrion R, 

Vitromolar) antibakteriyel aktivitelerinin in vitro olarak araştırıldığı bir çalışmada, ağız 

hastalıklarının gelişiminde rol oynayan bakterilerilerin (Streptococcus mutans, 

Streptococcus sobrinus, Lactobacillus acidophilus, Actinomyces viscosus) çoğalması 

üzerine etkileri agar plate difüzyon testi (araştırılan materyallere ilişkin inhibisyon 

zonunu kanıtlayan metodoloji) ile incelenmiştir. Araştırıcılar, CĐ materyallerinin 

antibakteriyel etkinliklerinin materyalin içeriğine ve mikroorganizmalara göre 

değişiklik gösterdiğinin ancak en iyi etkinliği Ketac Molar ve Fuji IX materyallerinin 

gösterdiğinin bildirmişlerdir (da Silva ve ark. 2007). Bizim çalışmamızda 

restorasyonların yapımında ART uygulamaları için endike, elle karıştırılan tipte bir cam 

iyonomer materyali olan KetacTM Molar Easymix kullanılmıştır.  

ART uygulamalarında kullanılan üç farklı CĐ materyalinin (Fuji Plus, Fuji IX 

GP, Ketac Molar), kontrol grubu olarak çinko oksit ojenöl ile antibakteriyel yüzey 

özelliklerinin araştırıldığı in vitro bir çalışmanın sonuçlarına göre tüm CĐ 

materyallerinin 1 haftalık süre sonuna kadar MS’ lerin çoğalmasını inhibe ettiği 

bildirilmiştir (Davidovich ve ark. 2007). Bu bulgular geleneksel CĐ materyallerinin MS 

sayılarını azalttığını gösteren in vitro çalışma sonuçlarını desteklemektedir (Vermeersch 

ve ark. 2005; .Shashibhushan ve ark. 2008).  

Doktora çalışmasında mikrobiyolojik inceleme için 6 aylık kontrol süresi 

beklenmiştir. Restoratif materyalin çürük üzerine etkilerinin araştırılması için 6 ayın 

oldukça kısa bir süre olduğunu ifade eden araştırmacılar vardır (Weerheijm ve ark. 

1999). Ancak çalışma sonuçlarına göre mikroorganizmaların bu kısa sürede dahi 

belirgin derecede azalma göstermesi, materyalin antikaryojenik etkisinin tanımlanması 

için önemli bir bulgudur. Uzun kontrol süresi ile yapılacak çalışmalar, bu etkinliğin ne 

kadar sürdüğünü anlamak için gerekli olacaktır.  

Çalışmamızın in vivo kısmında, kontrol grubu oluşturulmayarak CĐ’ nin klinik 

kullanımına ilişkin ve uygulama sonrasında kenar uyumu, sekonder çürük, postoperatif 
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duyarlılık, retansiyon gibi klinik başarının değerlendirildiği literatür verilerinden 

yararlanılmıştır. 

ART restorasyonlarının 6 aylık süre sonunda klinik performansı 

değerlendirilirken modifiye USPHS kriterleri (Ryge 1980) kullanılarak retansiyon, 

çürük, postoperatif duyarlılık ve kenar uyumu açısından restorasyonların durumu 

skorlanmıştır. CĐ materyallerinin fiziksel özellikleri nedeniyle renk uyumu ve yüzey 

pürüzlülüğü kriterleri dikkate alınmamıştır.  

Dentinde yapılan operatif işlemler sırasında dentin kanalları açığa çıktığında 

dentin duyarlılığı olmaktadır. Bu dentin duyarlılığı, dişin vitalitesini belirlemek için 

geçerli bir kriterdir. Ancak ART uygulamasında, sadece çürük ve yumuşak dentin 

kaldırıldığı için bu bölgenin altında kalan dentin kanallarının tıkalı olmasından dolayı 

dişte duyarlılık ta az olmaktadır. Bu yüzden vitalometrik muayene (soğuk testi) ve 

radyografik muayene de yapılmıştır. Ayrıca 6 aylık süre sonunda dişin vitalitesi tekrar 

incelenmiş ve radyografik bulgular değerlendirilmiştir. Kenar uyumu, sekonder çürük 

ve retansiyon kriterleri klinikte inspeksiyon muayenesi ile postoperatif duyarlılık ise 

hastadan tekrar anamnez alınarak belirlenmiştir.  

Çalışmamızda 6 ayın sonunda ART uygulanan dişlerin hiçbirinde diş kırığına, 

restorasyonun tümüyle ya da kısmen kaybına rastlanmamıştır (Tablo 4.8). 

Araştırmamızdaki dişlerin hepsi antagonisti olan ve bu nedenle farklı çiğneme 

kuvvetleri ile 6 ay boyunca karşılaşan dişler olmasına rağmen retansiyonları açısından 

skor 0 olarak değerlendirilmişlerdir. Bu başarıda çalışmamızda kullandığımız KetacTM 

Molar Easymix’ in, yüksek viskoziteli CĐ’ lere oranla toz/likit oranının %25’ e 

çıkarılarak mekanik direncinin arttırılmış olmasının (Koenraads ve ark. 2009) payı olup 

olmadığı araştırılmalıdır. CĐ materyallerinde mekanik özelliklerin geliştirilmesi, ART’ 

de kullanımı açısından da olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

Altmışsekiz sağlıklı yetişkin bireyin, 149 adet oklüzal çürüklü molar dişlerinde 

ART ve geleneksel amalgam restorasyonların 30 aylık süre sonunda karşılaştırıldığı bir 

in vivo çalışmada 3 diş hekimi tarafından iki farklı CĐ (Fuji IX ve Ketac Molar) 

materyali kullanılarak ART uygulamaları ve dönen enstrümanlarla hazırlanmış oklüzal 

kavitelere non-gamma 2 amalgam alaşımı ile restorasyonlar yapılmıştır. Çalışma 

süresinin sonunda hiçbir amalgam restorasyonda kayıp görülmezken, sadece 1 adet 

ART dolgusunda kayıp olduğu bildirilmiştir. Bu sonuçlar ışığında, her iki mekanik 
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özellikleri yüksek CĐ restoratif materyalin, daimi molar dişlerin oklüzal yüzeylerinin 

restore edilmesinde uygun olabileceği bildirilmiştir (Gao ve ark. 2003).  

Restorasyonların 6 ay sonunda başlangıca göre çürük oluşumu açısından 

değerlendirilmesinde sadece 2 (%8) restorasyonda, restorasyona komşu kenarlarda 

çürük mevcut olup, operatif tedaviye gereksinim olduğu tespit edilmiştir. Çürük 

açısından bu 2 restorasyon skor 2 olarak değerlendirilmiştir (Tablo 4.8).  

Yapılmış kısa süreli (6 ay-1 yıl) klinik çalışmalarının çoğunda ART dolgularında 

rekürrent çürüklere rastlanmadığı bildirilmiştir (Phantumvanit ve ark. 1996; Smales ve 

Yip 2000; Rahimtoola ve van Amerongen 2002; Menezes ve ark. 2006; Prakki ve ark. 

2008).  

ART’nin çocuklarda residüel çürük nedeni ile pulpitise neden olmadığını 

bildiren çalışmalar vardır (Lo ve ark. 2006; Menezes ve ark. 2006). 

Ho ve ark. (1999), yetişkin bireylerin oklüzal çürüklü molar dişlerinde yaptıkları 

ART dolgularının 2 yıl süre sonunda % 5,3’ ünde sekonder çürüklerin izlendiği 

belirtilmiştir. Ancak bu araştırmalarda deneye katılan gönüllülerin çürük riski hakkında 

bir bilgi yoktur. Çocuklarda yapılmış ART uygulaması, dolgu materyali olarak 

antikaryojenik etkinlik gösteren CĐS kullanılması ile tükürükteki çürük yapıcı 

mikroorganizmalardan MS sayılarının da azalmasını ve dolayısıyla çürük riskinin 

azaltılmasını sağlamaktadır (Carvalho ve Bezerra 2003). Bizim çalışmamızda 6 aylık 

süre sonunda % 8 oranında sekonder çürüklerle karşılaşılmasında gönüllülerin çürük 

riski yüksek bireyler arasından seçilmesinin rolü olduğu düşünülmektedir. 

Postoperatif duyarlılık açısından ART uygulanan restorasyonların klinik 

performansı değerlendirildiğinde, hastaların 23’ ünde (%92) restorasyon yapımından 

itibaren 6 ay sonuna kadar hassasiyet şikayetine rastlanılmamıştır (skor 0). Hastalardan 

2’ si (%8) ART uygulamasını takip eden 1. ve 2. hafta boyunca duyarlılık olduğunu ve 

sonrasında duyarlılığın geçtiğini bildirmişlerdir (skor 1). Hastaların yalnızca 2’ sinde 

(%8) 6. ayda hassasiyet şikayeti olmuştur (skor 2), (Tablo 4.8). Postoperatif duyarlılık 

olan bu vakalardan birinde postoperatif duyarlılığın yanısıra çürük te (skor 2) 

görülmüştür. Bu duyarlılığın çürüğe bağlı olarak gelişip gelişmediği net olarak 

anlaşılamamaktadır. 
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Dentin yüzeyine yakın olan CĐ’ in yapısal olarak asit baz reaksiyonunun uzantısı 

şeklinde, orijinal polialkenoit matriksin hava kabarcıklarını içerdiği bildirilmiştir. Bu 

durumun nemli dentinden su difüzyonu olmasına bağlı olarak ortaya çıktığı 

belirtilmiştir. CĐ materyallerindeki geleneksel asit baz reaksiyonunda olduğu gibi CĐ’ in 

temasta olduğu dentinden su çekmeye devam ettiğini göstermektedir. Bu durum su 

içeriği dentine göre az olan minede görülmemektedir. CĐ’ in dentinden su çekmesinin 

klinikte en büyük dezavantajının postoperatif duyarlılık olabileceği bildirilmiştir (Yiu 

ve ark. 2004). Bu literatüre göre ART başlangıcında kavite tabanındaki dentin 

kaldırılırken taktil stimuluslara duyarlı olan diğer bir deyişle kanalları açık olan dentin 

yapısının CĐ’ in su çekmesinden etkilendiği ve bunun işlemden sonraki 1-2 hafta süre 

boyunca dentin duyarlılığı olarak algılandığı düşünülebilir. Barata ve ark. (2008), 

yaptıkları in vivo çalışmada, ART uygulamasından sonraki 2 gün boyunca 50 dişten 

2’sinde (%4) hassasiyet geliştiğini bildirmişlerdir. 6 aylık ART uygulamasının son 

zamanlarında 2 vakada ortaya çıkan dentin duyarlılığı ise kenar uyumundaki sorunlar 

ile açıklanmalıdır. 

ART uygulamasından 6 ay sonra marginal adaptasyon açısından 25 

restorasyondan 11’ inde (%44) restorasyon yüzeyinden mevcut dişin anatomik yüzeyine 

sond ile geçişte takılma olduğu ancak görünürde sondun içine girebileceği bir aralığın 

olmadığı (skor 1) görülmüştür. Diğer 14 adet (%56) restorasyon için kenar uyumunun 

skor 0 olduğu belirlenmiştir (Tablo 4.8). 

Bir restorasyonun kenar uyumuna ilişkin performansı belirleyen faktörlerden biri 

de materyalin diş dokularına tutunma gücüdür. Bizim çalışmamızın in vivo kısmındaki 

ART uygulamalarında, CĐ dolgu materyali 6 aylık süre için geçici dolgu materyali 

olarak kullanılmıştır. Daimi dolgu materyali olarak ta kullanılabilen CĐS, rezin bazlı 

kompozit materyallere oranla mine ve dentine daha zayıf bir bağlanma göstermektedir. 

Geleneksel CĐ materyalinin dentine bağlanma kuvvetlerinin, 4,81 - 19,9 Mpa arasında 

değiştiği bildirilmiştir (Mujdeci ve Gokay 2004). 

CĐS’ in bağlanma kuvvetleri, çürükten etkilenmiş dentine oranla sağlıklı 

dentinde daha güçlüdür (Palma-Dibb ve ark. 2003). Wadenya ve Mante (2007), CĐS’ in 

çürükten etkilenmiş dentine bağlanma kuvvetlerinin ürünün içeriğine, dentindeki 

dekalsifikasyon miktarına ve ürünün karıştırılma tekniğine göre değiştiğini 

bildirmişlerdir.  
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Geleneksel CĐS (Ketac-Fil) ile RMCĐS’ in (Photac-Fil) çürük dentine bağlanma 

kuvvetlerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, polialkenoik asitin karboksil grupları ile 

hidroksiapatitin kalsiyum iyonları arasındaki kimyasal bağlanma mekanizmaları Ketac-

Fil’ de daha az bulunmuştur. Araştırmacılar bunu demineralize dentindeki kalsiyum 

iyon kaybına bağlı olarak karboksil grupları ile bağlanmanın azalmış olmasına 

bağlamışlardır (Choi ve ark. 2006). 

Çalışmamızda kullandığımız CĐ’ in dentine ve özellikle de çürük dentine zayıf 

bağlanma kuvvetleri ile ART’ nin 6 aylık süre sonunda klinik performansa ilişkin kenar 

uyumu değerlendirmelerinin skor 0’ dan % 44 oranında skor 1’ e değişiminin 

açıklanacağı kanısındayız (Tablo 4.8). 

Restorasyonun performansı açısından büyük önem taşıyan kenar uyumu, 

çalışmamızda inspeksiyon muayenesinin yanı sıra, replikalar alınmak suretiyle SEM’ 

de de tüm detayları ile incelenmiştir. Çalışmanın in vivo kapsamında ART uygulanmış 

dişlerden, başlangıçta (uygulamadan sonraki ilk hafta) ve 6 ay sonra restorasyon 

uzaklaştırılmadan önce hassas iki ölçü alınmıştır. Ölçü alınması esnasında, hastada 

gelişebilecek rahatsızlık hissini en aza indirebilmek için yarım çene ölçü için 

hazırlanmış paslanmaz çelik ölçü kaşıkları kullanılmıştır. Dişlerden alınan ölçülerin 

boyutsal stabilitelerinin sağlanabilmesi ve böylelikle daha doğru kayıtlar elde 

edilebilmesi için ölçü kaşıklarının metal malzemeden ve delikli olmasına ve 

replikaların ölçünün alındığı gün hazırlanmasına dikkat edilmiştir. Çalışmada ART 

uygulanan 25 adet azı dişlerinden 20 tanesine ait başlangıç ve 6. aydaki replikalarda 

SEM incelemesi yapılmıştır. 

Çalışmamızda, başlangıçta SEM ile tespit edilen tespit edilen kenar aralığı 

olguların %6,6’ sını oluştururken 6 ay sonra bu oran % 15,5’ e yükselmiştir ve bu 

artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,01), (Tablo 4.10). Klinik 

performansın kenar uyumu açısından değerlendirilmesinde de bu bulgu ile uyumlu 

sonuçlar vardır. ART’ nin 6 aylık süre sonunda kenar uyumu açısından skor 0 olan 

değerleri %44 oranında skor 1 olarak kayıt edilmiştir.  

Grossman ve Mickenautsch’ nın  (2002) yaptıkları bir in vitro çalışmada, 39 

adet çekilmiş diş üzerinde hazırlanan oklüzal kavitelerde ART uygulanmış örnekler 

SEM kullanılarak incelenmiş ve restorasyon ile diş arayüzeyi arasında kenar 

açıklıklarına rastlanmadığı bildirilmiştir. Bu çalışma ile bizim in vivo çalışma 



 

 

79

bulgularımız arasındaki farkın, in vitro çalışmada ağız simülasyonu olarak dönüşümlü 

ısı ve çiğneme yüklerinin yüklenmemesi ile açıklanabileceği görüşündeyiz. 

Restorasyonların klinik başarısının değerlendirilmesinde sıkça başvurulan faktör 

materyalin diş dokularına tutunmasına ilişkin kriterlerdir. CĐ restoratif materyalinde en 

büyük gelişme, diş sert dokularının hidrofilik yüzeylerinde devamlı absorbsiyon 

yapabilmesi sonucunda diş restorasyon arayüzeylerinde kenarları örtüleyebilmesidir 

(Lin ve ark. 1992). CĐ dolgu materyali ile nemli dentin arasındaki su geçişinin bilinmesi 

restorasyonun başarısı açısından önemlidir. Bu konuda yapılacak çalışmalara ihtiyaç 

vardır.  

ART’ nin SEM bulgularında kenar aralıklarında 6 ay sonunda anlamlı bir artış 

olmasına rağmen bu vakalarda çürük ve postoperatif duyarlılık ile karşılaşılmamıştır. 

Bunda CĐ’ in flor serbestleme özelliğinin etkili olup olmadığının bilimsel araştırmalarla 

incelenmesi gerekmektedir. 

5.2. In Vitro Çalışma 

Marjinal uyum ve mikrosızıntı, restorasyonların klinik başarısında önemli 

faktörlerdir. Restorasyonların kavite duvarlarına zayıf adaptasyonu ve boyutsal 

değişiklikleri kenar sızıntısına neden olabilir ve bu yolla bakteriler ve farklı molekül ve 

iyonlar içeren sıvılar diş ile restorasyon arasına girebilir.  

Erişkinlerde ART yöntemi ile yapılmış diş dolgularında kenar uyumu ve 

mikrosızıntı hakkında çok fazla araştırmaya rastlanılmamıştır. Halen CĐ’ nin kısmen 

enfekte ve demineralize olmuş çürük dentine tutunmasına ilişkin bilgiler yetersiz olup 

tutunma gücüne ilişkin tek bir çalışma vardır. Dentinde yapay çürük oluşturarak bu 

yapıya CĐ’ nin tutunması mikrotensil yöntemi ile incelenmiş ve sağlıklı dentine bir diğer 

deyişle dönen enstrüman ile çürükten tamamen arındırılmış dentine tutunma gücünden 

anlamlı şekilde çok daha az bulunmuştur (Choi ve ark. 2006).  

Materyalin kavite duvarına tutunma kalitesi ise mikrosızıntının şiddetini 

belirleyen en önemli ögelerden biridir. Mikrosızıntı, restorasyonun klinik performansına 

ilişkin önemli kriterlerden postoperatif duyarlılık, kenar renkleşmesi, residüel çürüklerin 

ilerlemesi ve hatta retansiyon açısından dikkate alınması gereken bir sorundur. ART’ 

nin başarısını belirleyecek bir diğer önemli konu ise çürük dokuların zorunlu olarak 

bırakıldığı ve bu nedenle kısmen demineralize ve enfekte olan kavite duvarında ve 
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tabanındaki mikroorganizmaların mikrosızıntı varlığında akıbetidir. Çürük yapıcı 

mikrorganizmaların varlığı ile mikrosızıntı örtüştüğünde çürük residivi olasılığı 

artmaktadır.  

Bu nedenlerle in vivo olarak incelediğimiz ART’ nin performansını bir kez de 

mikrosızıntı açısından karşılaştırmalı olarak incelemeyi uygun bulduk. Deney grubu 

olarak ortodontik, periodontal ve/veya gömük kalma gibi farklı nedenlerle çekimi 

gereken ve oklüzalinde dentin çürüğü bulunan 13 adet molar ve premolar dişler 

kullanılmıştır. Çekimi takip eden 1 saat içinde klinikteki in vivo uygulamaya benzer 

şekilde çürük dokular el aletleri ile uzaklaştırılarak CĐ dolgular yerleştirilmiştir. Kontrol 

grubunda ise 7 adet gömük kalmış ya da ortodontik nedenlerle çekimi planlanan 

çürüksüz dişten yararlanılmıştır. Bu dişlerde dönen enstrümanla oklüzal kaviteler 

hazırlanırken daha önce deney grubunda ART yapılan çürüklü dişlerin kavite boyutları 

göz önüne alınmıştır. In vitro çalışmada hem deney hem de kontrol grubu dişlerinde 

kavite boyutlarının benzer tutulması ile ileride çiğneme yüklerini yükleyeceğimiz 

dişlerde, bu kuvvetlerin altında diş ve restorasyonda ortaya çıkan elastik ve hatta plastik 

genlemeler (deformasyon) elden geldiğince standardize edilmiştir. Restorasyonlar 

hazırlandıktan sonra çiğneme kuvvetleri sentrik oklüzyon simülasyonu şeklinde 

yüklenmiş (50 N, 0,2 Hz Х 50,000) ve termal siklus (5-55 ºC Х 2000) uygulanarak ağız 

ortamına benzer koşullar yaratılmıştır. 100,000 kez mekanik yükleme, ortalama 1-2 

yıllık in vivo fonksiyona tekabül etmektedir. Bu nedenle çalışmanın in vivo 

kapsamındaki kontrol süresi olan 6 aylık süreye uygun sonuçlara ulaşabilmek için 

dönüşümlü yük yüklemesi 50,000 kez uygulanmıştır. Örneklere dönüşümlü yük 

yüklemesi uygulamak için çiğneme kuvvetlerinin neden olduğu yorgunluğun, in vitro 

çalışma düzeneğine yansıtılması amacı ile tasarlanmış bir loading siklus test cihazı 

(Nova, Konya, Türkiye- prototip), (Şekil 3.9) kullanılmıştır. Mikrosızıntı 

araştırmalarında, deneylerimizde seçtiğimiz yük değeri ve yükleme sıklığına ilişkin 

ortak bir metodolojiye rastlanılmamaktadır. Oral kavitede bulunan ısı değişimlerini, in 

vitro koşullarda restorasyona uygulamak amacı ile in vitro çalışma kapsamındaki deney 

ve kontrol grubu olmak üzere toplam 20 dişe elektronik termal siklus aleti (Nova, 

Konya, Türkiye), (Şekil 3.7) ile 5-55 ºC’ de (Koenraads ve ark. 2009) 2000 kez 

dönüşümlü ısı yüklemesi uygulanmıştır. Bu işlem cihazda istenilen sıcaklık değerleri 

istenilen miktarda devir sayısı elektronik olarak ayarlanarak gerçekleştirilmiştir. Sürekli 
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geri beslemeli kontrol aracılığı ile sıcaklık ± 2°C’ lik tolerans ile sabit tutularak testlerin 

yapımında maksimum güvenilirlik sağlanmıştır. 

Araştırmamızda, L ve B diş dolgu arayüzeylerindeki mikrosızıntı varlığı 

incelenmiştir. Her iki yüzeyde de kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, deney grubunda 

mikrosızıntının anlamlı düzeyde yüksek olduğu anlaşılmıştır (p<0,01), (Tablo 4.13).  

Çalışmamızda, kontrol grubundaki 7 tane çürüksüz dişteki mikrosızıntı skorları, 

çürüklü ART uygulanmış dişlerden belirgin bir farklılık göstermektedir. Çürüksüz ve 

dönen enstrümanla hazırlanmış kontrol grubundaki dişlerde mikrosızıntının hiç 

olmadığı (skor 0) diş kesitlerinin sayısı anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p<0,01), 

(Tablo 4.12). Bu durum CĐS’ in sağlıklı dentine bağlanma kuvvetlerinin çürük dentine 

oranla daha yüksek değerlerde olmasına bağlanmalıdır. 

Çalışmamızda deney grubunda, kavite duvarında yalnızca mine kalınlığı 

boyunca ilerleyen mikrosızıntı (skor 1) istatistiksel olarak kontrolden anlamlı şekilde 

yüksek saptanmıştır (p<0,05). Deney grubunda mikrosızıntının, tüm kavite yan 

duvarları boyunca (skor 2) ve hatta kavite duvarlarına ve tabanına yayıldığı (skor 3) 

mikrosızıntı miktarı kontrol grubundan anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır (p<0,01), 

(Tablo 4.12). Kontrol grubunda skor 2’ ye hiç rastlanmamış olup, skor 3 yalnızca 1 

kesitte tespit edilmiştir. Skor 3 olarak belirlenen bu bulgu restorasyon yapımı sırasında 

CĐ’ nin hazırlanışı ve uygulanmasındaki hataya bağlı olduğunu düşündürmektedir. CĐ’ 

nin her iki grupta da kaviteye adaptasyonu manual olarak sağlanmıştır. Burada amaç 

aynı teknikle hazırlanmış ve uygulanmış CĐ’ nin sağlıklı ve çürük dentine tutunmasını 

incelerken parametreleri elden geldiğince standardize etmektir. 

In vitro çalışma koşullarında, dişten çürük dokular ekskavatör ile kolayca 

uzaklaştırılırken, in vivo koşullarda aynı rahatlıkla çürük dentin ekskavatör ile 

kazınamamıştır ve böyle bir dentin duvarına CĐ’ nin tutunma gücündeki azalma 

varsayımından hareketle in vivo koşullarda mikrosızıntının in vitroya oranla daha fazla 

olabileceği beklenmelidir.  

ART uygulamalarında, diş ile CĐ dolgu arayüzeyinde mikrosızıntının arttığı 

saptanırken, mikroorganizma sayılarında azalma gözlemlenmiştir. Bunun CĐ’ nin 

mikrosızıntının sağladığı nemli ortamda florit salınımı ile ilgili olacağı varsayımından 

hareketle, bu konuda kesin bir görüşe sahip olmak için başka araştırmalara ihtiyaç 
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vardır. Bu araştırmalar diş ile dolgu arayüzeyinde florit iyon konsantrasyonunun 

belirlenmesine yönelik çalışmalar olmalıdır. 

Literatürde ART sonrası mikrosızıntı varlığını inceleyen yalnızca iki araştırma 

vardır. Her iki araştırmada da dişlere loading siklus uygulaması yapılmamış ve bizim 

çalışmamızda olduğu gibi benzer koşullar oluşturulmamıştır. 

Bizim çalışmamıza yalnızca mikrosızıntı skorlaması açısından benzer bir metot 

ile yapılan bir ART çalışmasında, çekilmiş molar dişlerin servikal bölgelerinde ART ve 

geleneksel CĐ dolgularının kenar sızıntısı açısından karşılaştırılması yapılmıştır. 

Çalışmada servikal çürüklü 16 dişte ART ve 29 çürüksüz dişin servikalinde dönen 

enstrümanla hazırlanmış kavitelere CĐ (Ketac Molar) restorasyonlar yapılmıştır. Dişlere 

termal siklus (4-60 °C X 300) uygulamasından sonra dişlerden kesitler alınarak büyüteç 

gözlükle mikrosızıntı dereceleri toplam 3 skor üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmanın 

sonuçlarına göre ART restorasyonlarının mineye bakan kenarlarında ve dentin sınırında 

ortalama skor 2 (tüm restorasyon derinliği boyunca sızıntı var), geleneksel CĐ 

restorasyonlarının mine kenarlarında skor 1 (preparasyon derinliğinin yarısına kadar 

sızıntı var) ve dentin sınırında ise skor 2 olarak bulunmuştur. Her iki grupta da dentin 

kenarları boyunca % 75 oranında mikrosızıntı dereceleri skor 3 (aksiyel duvarlar 

boyunca sızıntı var) olarak tespit edilmiştir ve istatistiksel olarak gruplar ve incelenen 

mine dentin kenarlarındaki mikrosızıntı dereceleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı 

bildirilmiştir (Wadenya ve Mante 2007). Bu araştırma sonuçlarına göre bizim 

bulgularımıza oranla çok daha yüksek mikrosızıntı saptanmasının nedeni kanımızca 

ART uygulanan bölgenin dişlerin servikalinde olması ve kavitelerin gingival sınırında 

mine dokusunun olmamasıdır. Dişlerin servikal bölge kavitelerinde yapılmış olan 

deneyde loading siklus uygulanmamış olması bulguların in vivo koşullarda 

değerlendirilmesi açısından dikkatli olmamızı gerektirir. Çünkü in vivo koşullarda, 

dinamik ve sentrik oklüzyon sırasında bu bölgelerde ortaya çıkan basma, çekme ve 

makas gerilmeleri sonucu diş ile restorasyon arayüzeyindeki genişleme ve daralmaya 

bağlı olarak özellikle oklüzal ve gingival kavite duvarlarında in vitro deneylerle 

karşılaştırıldığında mikrosızıntı farklı olabilmektedir. 

Yapılmış diğer bir in vitro çalışmada, Czarnecka ve ark. (2006), 1 kontrol ve 2 

deney grubu olmak üzere 12’ şer dişten oluşan 3 grupta oklüzal ART ve geleneksel CĐ 

dolgular yaparak Mallory yöntemi ile mikrosızıntı derecelerini karşılaştırmışlardır.  
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Kontrol grubunda sağlıklı dişlerde dönen enstrüman ile oklüzal kaviteler açılarak CĐ 

dolgular yapılmıştır. Oklüzal çürüklü dişlerden oluşan deney gruplarından birinde çürük 

dokular dönen enstrüman ile diğerinde ise ART’ ye özgü el aletleri ile uzaklaştırılarak 

CĐ dolgular yapılmıştır. Çalışmanın bulguları bizim çalışmamızla benzer olup çürüklü 

dişlerde, mikrosızıntı dentine kadar ilerlerken sağlıklı dişlerde hazırlanan kavitelerde 

mikrosızıntı dereceleri sınırlı kalmıştır. 

ART’nin loading ve termal siklusun birlikte uygulanarak mikrosızıntı varlığı 

açısından araştırıldığı başka bir çalışma olmadığı için bulgularımız, benzer bir 

araştırmanın bulguları ile karşılaştırılamamıştır. 

In vivo ve in vitro araştırma bulguları birlikte değerlendirildiğinde, 6 aylık ART 

sonrası kenar uyumunda ve mikrosızıntıda anlamlı bir kötüye gidiş olurken, kavite 

tabanında bırakılan çürük dentinde mikroorganizmalar istatistiksel açıdan anlamlı 

olarak azalmıştır. Bu bulgu, adeta olumsuz olayların olumlu olaylara zemin 

hazırlayabileceğini düşündürmektedir. Kenar aralıklarının ve mikrosızıntının artması, 

CĐ materyalinin florit serbestlemesine ve dolayısıyla kavitedeki mikroorganizmaların 

metabolik aktivitelerinin olumsuz etkilenip sayıca azalması ve dentinde 

remineralizasyonu etkileyebilmesi hipotezini ortaya koymaktadır ve bu konuların da 

araştırılması gerektiğini işaret etmektedir. 
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SONUÇLAR 

1. ART öncesine göre ART’ den sonraki 6. ayda, kavite tabanındaki çürük dentin 

materyalinde TBS, FABS, MS ve LB sayıları ileri düzeyde anlamlı olarak azalmıştır 

(p<0,01). 

2. Altı aylık deney süresi sonunda çürük dentindeki TBS’ lerdeki azalmada, azalan 

MS’ lerin payı istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). 

3. LB’lerin sayıca azalması TBS’nin azalması üzerine anlamlı olarak etkilidir 

(p<0,05). 

4. Klinik performans değerlendirmesinde, ART dolgularının retansiyonu açısından 

6 aylık süre sonunda dişlerin hiçbirinde diş kırığına, restorasyonun tümüyle ya da 

kısmen kaybına rastlanmamıştır. 

5. ART restorasyonlarda 6 aylık süre sonunda 25 dişten 2’ sinde (%8) operatif 

tedaviye gereksinim olan yeni çürük oluşmuştur.  

6. ART uygulamasının ardından, 2 vakada (%8) 1 hafta boyunca dentin duyarlılığı 

olmuştur ve sonrasında bir daha olmamak üzere ortadan kalkmıştır. 

7. ART uygulamasının ardından, yalnızca 2 vakada (%8) 6. ayda postoperatif 

duyarlılık ortaya çıkmıştır.  

8. ART uygulamasının 6 aylık kontrol süresi sonunda, dişlerin hiçbirinde pulpitis 

ya da pulpa nekrozu oluşmamıştır. 

9. ART restorasyonlarında kenar uyumu açısından, başlangıçta skor 0 iken ART 

uygulamalarının 6. ayında, restorasyon yüzeyinden dişin anatomik yüzeyine sondla 

geçişte sondun içine girebileceği bir aralık olmaksızın hafifçe takılmaların olduğu 

bozulmalar (skor 1) % 44 oranındadır. 

10. ART uygulamalarının SEM inceleme sonuçlarına göre ART restorasyonlarında 

başlangıçta % 6,6 oranında bulunan kenar aralığı varlığı 6 ay sonunda % 15,5 oranına 

yükselmiştir. Bu artış istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,01). 

11. Mikrosızıntı görülmeyen (skor 0) ART dolgu ile diş arayüzeyi, kontrol grubuna 

oranla anlamlı şekilde azdır (p<0,01). 
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12. ART dolgularında, % 15,5 oranında kavite yan duvarlarında mine kalınlığı 

boyunca (skor 1), % 19,9 oranında kavitenin tüm yan duvarları boyunca (skor 2) ve % 

20,4 oranında kavitenin yan duvarları ile kavite tabanı boyunca (skor 3) mikrosızıntı 

olması kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yüksektir (p<0,01). 

13. ART araştırmaları sonunda dolgularda, mikrosızıntı ve kenar aralığı artmasına 

rağmen mikroorganizmalar sayıca azalmıştır. 
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