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1. GĠRĠġ 

 

Çürük, dental biyofilm tabakasında mikrobiyolojik değiĢiklikler ile baĢlayan, 

etiyolojisinde baĢta diyet alıĢkanlıkları, konak ve zaman gibi birçok faktörün rol 

oynadığı multifaktoriyel bir hastalıktır (Fejerskov ve Manji 1990, Fejerskov ve Kidd 

2003). Çürük geliĢiminde rol oynayan faktörler Ģekil 1.1’de gösterilmektedir 

(Fejerskov ve Manji 1990).            

 

   

   ġekil 1.1: Çürük geliĢiminde rol oynayan faktörler 

 

Biyofilm tabakasındaki endojen bakteriler (özellikle streptococcus  mutans, 

streptococcus sobrinus, laktobasillus) diyetle alınan karbonhidratları fermente ederek 

zayıf bir organik asit üretirler. Bu asit nötr haldeki pH’ın (7.0) kritik seviyenin (5.5) 

altına düĢmesine neden olarak diĢteki kalsiyum ve fosfat gibi mineralleri çözer. Bu 

süreç demineralizasyon olarak adlandırılır. Demineralizasyon, kalsiyum, fosfat ve 

florun mine yüzeyine difüze olmasıyla kavitasyon oluĢmamıĢ lezyon içerisindeki 
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kristallerin yeniden tamiri ile geri dönebilir. Bu durum remineralizasyon olarak 

adlandırılır. Remineralizasyonun gerçekleĢmemesi veya demineralizasyon-

remineralizasyon dengesinin bozulması durumda mineraller diĢ yüzeyinden 

uzaklaĢmaya devam etmekte, çürük ilerlemekte ve kavitasyon oluĢmaktadır  (ġekil 

1.2) (Featherstone 2004, Fejerskov 2004) . 

 

 

 ġekil 1.2: Demineralizasyon ve remineralizasyon dengesinin değiĢimi ile  

  çürüğün ilerlemesini gösteren Ģema (Kidd ve Joyston-Bechal 1997) 

 

Çürüğün ilk aĢaması plak pH’sının kritik seviyenin altına düĢmesiyle minede 

demineralizasyonun baĢladığı “erken dönem değişiklikler” dir. Bu dönemdeki 

değiĢiklikler klinik olarak tespit edilemez; sond yardımıyla yapılan muayenelerde 

mine sert olarak hissedilir. Bununla birlikte mine porlarının demineralizasyon 

alanında geniĢlediği gözlenir. Fakat bu değiĢim yalnızca ileri laboratuar tetkikleri ile 

saptanabilir. Daha sonra “beyaz nokta lezyonları” oluĢur. “Beyaz nokta lezyonları” 

minedeki tebeĢirimsi ve opak bölgelerdir. Mine, mikroorganizmalar tarafından 

üretilen asitin etkisiyle yapısal özelliklerini kaybetmeye baĢlar, iyonize olur ve 

mineden uzaklaĢan kristallerin yerleri boĢ kalır. BaĢlangıçta asit etkilerine karĢı 
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direnç gösterip yapısını koruyan mine, bu atakların devam etmesi halinde kristaller 

arası mikroboĢlukların oluĢtuğu bir ortam haline gelir. Bakteri plağı, çürük 

baĢlangıcının bu döneminde diĢten uzaklaĢtırılırsa minedeki mikroboĢluklar  

kalsiyum tuzları ile remineralize olur. Bu dönemde plak diĢten uzaklaĢtırılmaz ise 

yıkım olayları devam eder. Yıkım olaylarının sonucunda “Frank lezyonu” adı 

verilen gerçek bir kavite formasyonu oluĢur. Bu lezyonda yüzey pürüzlü ve sağlıklı 

mineye göre daha yumuĢaktır. Minede kavite oluĢtuktan sonra bakteriler dentine 

ilerleyerek dentinde demineralizasyona yol açmaktadır (Zero 1999, Selwitz ve ark 

2007).                      

 

1.1. Dentin Çürüğü 

 

Dentinde çürüğün ilerlemesi, dentinin tübüler yapısı ve mineral içeriğinin 

mineye göre daha az olması nedeniyle mineden daha hızlıdır. Dentine ulaĢan çürük 

lezyonu akut bir evrenin ardından dinlenme periyotları Ģeklinde devam etmektedir. 

Hızlı ilerleyen aktif haldeki çürük yumuĢak, sarı ya da açık kahverengi olarak 

gözlenirken, yavaĢ ilerleyen kronik haldeki çürük sert ve koyu kahverenklidir 

(Newburn 1989, Mjör 2009). 

Fusayama (1979) dentin çürüğünü enfekte ve etkilenmiĢ olmak üzere iki 

farklı tabakaya ayırmıĢtır. DıĢtaki tabaka olan enfekte dentin, yüksek miktarda 

mikroorganizma içeren, kollajenin geri dönüĢümsüz olarak denatüre olduğu, geniĢ 

dekalsifikasyona sahip, yumuĢak kıvamlı, ıslak görünümlü, çürük tespit boyaları ile 

boyanabilen, yüzeyinde nekrotik doku artıkları olan ve remineralize olamayan 

tabakadır. Bu tabakada dentin tübülleri geniĢlemiĢtir. Dağınık kollajen lifler içerir ve 

kollajen lifleri arasındaki çapraz bağlantılar seyrektir. Ġçteki tabaka yani etkilenmiĢ 

dentin ise orta derecede dekalsifikasyon gösteren, sert kıvamda, kollajen yapının ve 

moleküler bağlantıların sağlam olduğu ve fizyolojik olarak remineralize olabilen 

tabakadır. Peritübüler ve intertübüler dentinde çok sayıda apatit kristalleri gözlenir. 

Bu tabakada bakteri invazyonu yoktur fakat bakteri toksinlerine rastlanmaktadır. 

Çürük tespit boyalarınca boyanmamaktadır (Ogushi ve Fusayama 1975, Fusayama 

1979).  

Dentin çürüğü diğer bir sınıflamada ise aĢağıda belirtildiği gibi dıĢtan içe 

doğru tanımlanan 6 ayrı tabakadan oluĢmaktadır (Koray 1981): 
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1. Yumuşama bölgesi: Dentin çürüğünün ilk safhasını oluĢturur. Asit ortam 

nedeniyle inorganik doku yani hidroksiapatit kristalleri tamamen 

dekalsifiye olmuĢ, ayrıca mikroorganizmaların proteolitik enzimleri ile 

organik yapı tamamen parçalanmıĢtır. Bu nekrotik tabakada dentin 

kolaylıkla kaviteden uzaklaĢtırılabilen bir kitle görünümündedir. Dentin 

kanallarında bol miktarda mikroorganizma vardır. Ayrıca bu tabakada 

mine prizmalarının artıkları, epitel artıkları ve yağ kürecikleri de bulunur.  

2. Bakteriden zengin bölge: Organik yapının yıkımına bağlı olarak 

kanallarda ve etrafında çok sayıda mikroorganizmaya rastlanır. Organik 

yapının esas elementleri mukopolisakkaritler ve kollajen lifler 

parçalanmıĢtır. Hipermineralize yapıdaki kanal duvarları bir miktar 

bozulmamıĢtır. 

3. Bakteriden fakir bölge: Dekalsifiye alanlar gözlenmekle birlikte dentinin 

organik yapısının belirgin bir kısmı yıkıma uğramıĢtır. Çok az sayıda 

mikroorganizmaya rastlanır. 

4. Bulanık bölge: Bu bölgede mikroorganizmaya rastlanmaz. Dentin kanal 

duvarları yapısını korurken, kanal içindeki odontoblast uzantıları, 

mukopolisakkarit yapılar ve çeĢitli organik maddeler yıkıma uğramıĢtır. 

Bu yüzden preparatlarda bulanık görüntü verir. Odontoblastik hücrelerin 

uzantıları içinde stoplazmik yapıların dejenerasyonuna bağlı olarak yağ 

damlacıklarına rastlanır.  

5. Transparan bölge: Dentin tübüllerinin, kanalların daralması veya kanal 

içinin mineral tuzları ile tıkanması sonucu kapandığı gözlenir. Ġnorganik 

tıkanmaya bağlı olarak doku daha homojen bir yapıya dönüĢür. 

Transparan bölgede dentin tübülleri içinde gözlenen trikalsiyumfosfat 

kristallerine ―Whitlockit kristalleri” adı verilir. Whitlockit kristalleri 

sadece ağız ortamında bulunan magnezyum iyonlarının tübül içine 

ulaĢtığı durumlarda oluĢabilir. Kristal çökelmesinin oluĢabilmesi için 

tübül içindeki odontoblastik hücrenin protoplazmik uzantısının merkeze 

doğru çekilmiĢ ve canlılık belirtilerini kaybetmiĢ durumda olması 

gerekmektedir. Bu nedenle kristal çökelmesi sonucunda dentin 

tübüllerinin tıkanması çürüğe karĢı pasif bir reaksiyon olarak 

tanımlanabilir. Bu bölgede dentinin çürüğe karĢı kendisini savunduğu 

noktalara gelinmiĢ olur. 



5 
 

6. Sekonder dentin: Pulpanın kendini savunmak için geliĢtirdiği bölgedir. 

Sekonder dentinin oluĢabilmesi için pulpanın kendini savunabilecek 

seviyede olması gerekir. Kanal sayısı az ve düzensizdir. Atipik kristal 

çökelmelerine rastlanır.  

Enfekte dentin, yumuĢama bölgesi, bakteriden zengin ve bakteriden fakir 

bölgeleri içerirken; etkilenmiĢ dentin, bulanık, transparan ve sekonder dentin 

bölgelerini kapsamaktadır. Çürük temizleme esnasında enfekte dentinin çürüğün 

ilerlemesini engellemek için uzaklaĢtırılması gerektiği, etkilenmiĢ dentinin ise 

remineralizasyon yeteneğinden ve bakteri içermemesinden dolayı korunması 

gerektiği bildirilmektedir (Banerjee ve ark 2000, Mount 2003). 

 

1.2. Çürük UzaklaĢtırma Yöntemleri 

 

 Çürük dentinin temizlenmesinde“korumak için genişletme” olarak bilinen 

G.V. Black’in 1893 yılında diĢ çürüğü tedavisi için geliĢtirdiği sistem uzun yıllar 

restoratif diĢ hekimliğine hakim olmuĢtur. Dr. Black, yeni diĢ çürüklerinin baĢlayıp 

ilerlemesini önlemek için plak birikimine elveriĢli olan sağlam bölgelerin de 

(fissürler, pitler, arayüz kontakt noktaları) kaldırılmasını önermiĢtir. Fakat ileri 

yıllardaki çalıĢmalarda diĢ çürüğü patolojisi, diĢlerin doğal savunma 

mekanizmasındaki yeni bilgiler ve dental adeziv materyallerdeki geliĢmeler ile 

minimal kavite dizaynlarının tanıtılması sonucu bu prensip değiĢmiĢtir (Elderton 

1984). 

Çürük uzaklaĢtırmayı sağlayan birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemler 

aĢağıdaki tabloda sınıflandırılmaktadır (Banerjee ve ark 2000): 
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Tablo1.1. Çürük uzaklaĢtırma yöntemlerinin sınıflandırılması 

 

 

Ġdeal bir çürük uzaklaĢtırma yönteminin sahip olması gereken özellikler 

aĢağıda belirtilmektedir (Banerjee ve ark 2000): 

 Klinik olarak kullanımı rahat ve kolay olmalı 

 Sadece çürük dokuyu kaldırmalı, sağlam dokulara zarar vermemeli 

 Ağrısız ve sessiz olmalı, operasyon esnasında en düĢük düzeyde basınç 

gerektirmeli 

 Vibrasyon yapmamalı, ısı oluĢturmamalı 

 Ucuz ve elde etmesi kolay olmalı 

 

1.2.1. Frezler 

 

 Mekanik yöntem olarak da adlandırılan bu yöntem yüksek ve düĢük hızlarda 

su soğutmalı ve/veya soğutmasız aeratör ve mikromotor baĢlıkları ile frezlerin 

kombine edilmesidir (Yip ve Samaranayake 1998). Ġlk üretilen frezler çeliktir, sonra 

tungsten karbit ve son olarak 19.yy’ın sonlarında elmas frezler geliĢtirilmiĢtir (Vinski 

1979). Kavite hazırlanması esnasında çürük lezyona giriĢi sağlamak için minede 

aeratör ile kombine kullanılan yüksek hızla dönen frezler, çürüğün temizlenmesi için 

ise mikromotor ile kombine kullanılan düĢük hızla dönen frezler önerilmektedir 

(Banerjee ve ark 2000).  

Frez kullanımı çürük uzaklaĢtırmak için evrensel bir yöntem olarak kabul 

görmüĢ olsa da, bu yöntemin bazı dezavantajları mevcuttur (Banerjee ve ark 2000, 

Yamada ve ark 2001). Mekanik preparasyon esnasında vital dentinin duyarlılığı, diĢ 

 

Çürük UzaklaĢtırma Yöntemleri 

Mekanik, dönerek çalıĢan Frezler 

Mekanik, dönerek çalıĢmayan El aletleri 

Air-abrazyon 

Air-polishing 

Ultrasonik 

Sono-abrazyon 

Kemomekanik Carideks, Carisolv, Enzim 

Foto-ablasyon Lazer  
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üzerinde oluĢan baskı, vibrasyon ve sesin alveol kemiğe iletilmesi, yüksek ses, 

temizlenen yerlerde açığa çıkan ısı nedeniyle ağrı ve rahatsızlık hissi 

oluĢabilmektedir. Doku uzaklaĢtırma miktarı tam olarak tespit edilemediğinden 

dolayı gereğinden fazla doku kaldırmaya, özellikle tecrübesiz uygulayıcılarda bu 

durum pulpa perforasyonu gibi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Sert dokularda 

frezlerle aralıksız ve uzun süre susuz çalıĢıldığı zaman oluĢacak ısının dentin 

kanalları içindeki protoplazmanın koagülasyonuna yol açabileceği ve bu yüzden 

pulpa hücrelerinin zarar görebileceği savunulmaktadır (Vinski 1979, Yamada 2001). 

Su soğutmalı sistemler kullanılarak ısının yaratacağı zararların engellenmesi 

amaçlanmaktadır. Ayrıca frez sistemi, dentin yüzeyi ve adeziv materyal arasındaki 

bağlantıyı engelleyebilen smear tabakasının oluĢumuna neden olmaktadır (Tsanova 

ve Tomov 2010). 

 

1.2.2. El Aletleri 

 

Atravmatik restoratif tekniğin (ART) geliĢimi ile birlikte el aletleri yardımıyla 

çürük kaldırmaya ilgi artmıĢtır. Bu teknik, sadece ekskavatörler yardımıyla çürüğün 

kaldırılması ve kavitenin adeziv özelliklere sahip restoratif bir materyal olan cam 

iyonomer siman ile doldurulması esasına dayanmaktadır (Frencken ve ark 1994).  

Ġlk kez 1980’lerin ortalarında Tanzanya’da saha çalıĢmalarında geliĢtirilen bu 

teknik ile yeni geliĢmekte olan ülkelerde diĢ tedavileri gerçekleĢtirilebilmektedir. 

Ayrıca ART yöntemi klinik Ģartlarda anksiyeteye sahip, aĢırı korkusu olan 

çocukların, eve bağımlı olarak yaĢayan yaĢlıların, fiziksel veya mental retardasyona 

sahip bireylerin diĢ tedavilerinde de önerilmektedir. Ağrısız, minimal düzeyde kavite 

preparasyonu gerektiren, uygulaması kolay, maliyeti düĢük, lokal anestezi ihtiyacı 

olmayan, diĢ yapısını koruyan, pulpa ekspoz riski az olan bir yöntemdir (Frencken ve 

ark 1996). ART’nin çürük temizleme özelliğinin konvansiyonel yöntemle 

karĢılaĢtırıldığında yetersiz kalması bu yöntemin en önemli dezavantajıdır. Hekim 

için yorucu ve zaman alan bir yöntemdir. Marjinal sızıntıyı yeterli düzeyde 

engelleyemediği için sadece tek yüzeyli restorasyonlarda baĢarısının daha iyi olduğu 

ileri sürülmüĢtür (Ersin ve ark 2007). 
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1.2.3. Air-abrazyon 

 

 Ġlk olarak 1940 yıllarında Dr.Robert Black tarafından dental uygulamalarda 

kullanımı baĢlayan bu teknik, hava akımı ile 10-50 µm büyüklüğünde püskürtülen 

alüminyum oksit partiküllerinin diĢ yüzeyine ulaĢıp diĢ sert dokularını kaldırması 

esasına dayanır (Black 1945). 

 Air-abrazyon yöntemi restoratif diĢ hekimliğinde çeĢitli alanlarda 

kullanılmaktadır (White ve Eakle 2000): 

 Yüzeyel mine defektlerinin kaldırılması 

 Fissür örtücü uygulaması için diĢ yüzeyinin temizlenmesi 

 Koruyucu rezin restorasyon uygulamaları için preparasyon 

 Kompozit, cam iyonomer ve porselen restorasyonların kaldırılması 

 Küçük Black I ve V kavitelerin açılması 

 DiĢ lekelerinin ve diĢ taĢlarının uzaklaĢtırılması 

Air-abrazyon pit ve fissür çürüklerinin teĢhisinde diĢ yüzeyindeki organik 

debrisi etkin Ģekilde kaldırabildiği için çürük teĢhis aracı olarak kullanılabilmektedir 

(Berry ve Ward 1995). Mikroabrazyon teknolojisindeki geliĢmeler alümina 

parçacıklarının kontrollü akımına, yüksek hava basıncı ile çalıĢmaya ve neredeyse 

akımı anında baĢlatıp durdurabilmeye imkan tanımaktadır. Alternatif abraziv 

parçacıkların kullanımı ile (polikarbonat rezin yada alümina hidroksiapatit karıĢımı 

gibi yumuĢak parçacıklar) çürük dentinin kaldırılmasında daha seçici bir aĢındırma 

sağlamakta ve sadece aynı sertlikteki dokuları kaldırabilme yeteneği sayesinde 

sağlıklı dokularda hasar oluĢumu önlenebilmektedir (Banerjee ve ark 2000). 

Mekanik, dönerek çalıĢan yöntemle karĢılaĢtırıldığında ısı, vibrasyon ve sesi 

elimine etmesiyle popüler hale gelen bu yöntemin kullanımını sınırlandıran 

dezavantajları mevcuttur (Banerjee ve ark 2000, White ve Eakle 2000). Kavite 

duvarlarını ve marjinlerini kaldırmakta yetersizdir. Üfleyici ucun diĢ yüzeyine temas 

etmemesi sonucu dokunma duyusunun tamamen kaybıyla kavite preparasyonu 

esnasında aĢırı madde kayıplarına neden olabilmektedir. Amalgam dolguları 

kaldırmada ve büyük çürüklerin temizlenmesinde yetersiz kalmaktadır. Alüminyum 

oksit partikülleri sağlam mine-dentin dokusunu etkili Ģekilde aĢındırırken yumuĢak 

çürüklerde baĢarısızdır. Laserasyondan dolayı yumuĢak dokularda yakın çalıĢırken 

dikkat gerektirmektedir. Özellikle çocuklarda partiküllerin inhalasyonu sonucunda 
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amfizem ve kronik granulamatoz reaksiyonlar oluĢabilmektedir (Banerjee ve ark 

2000, White ve Eakle 2000). 

Hastalara rubber-dam uygulaması, personelin maske kullanması, tozların 

kuvvetli aspiratörlerle emilmesi gibi tedbirlerle ve adeziv restoratif materyallerin 

kavite dizaynına getirdiği yeniliklerle gelecek dönemde bu tekniğin yeniden popüler 

hale gelmesi mümkün olabilir (Yip ve Samaranayake 1998, Banerjee ve ark 2000). 

 

1.2.4. Air-polishing 

 

Bu sistem, akıcılığı kontrol etmek üzere içerisine %0,08 oranında trikalsiyum 

fosfat ilave edilmiĢ, suda eriyebilir sodyum bikarbonat zerrelerinin basınçlı havayla, 

bir su zarfı içerisinde diĢ yüzeyine püskürtülmesi esasına dayanır (Horning 1987). 

Abraziv zerrelerin suda çözünür olması çalıĢma alanından uzaklaĢamayacağı 

anlamına gelmektedir (Boyde 1984). Bu parçacıklarla sert diĢ yüzeyinin 

bombardımanı, yüzeyel eklentileri buradan uzaklaĢtıran sürekli bir mekanik abraziv 

etki oluĢturmaktadır (Boyde 1984). Hava basıncının kritik noktayı aĢmasıyla 

parçacık kitlesinin akımı da azalmakta, böylece sistemin aĢındırıcılığı 

sınırlanmaktadır (Razzoog ve Koka 1994).  

Bu yöntem sağlıklı diĢlerin diĢeti kenarındaki mine renkleĢmelerinin, plağın 

ve diĢtaĢlarının eliminasyonunda kullanılabilmektedir (Horning 1987). Fakat 

yöntemin dikkatsiz kullanımı, seçici olmayan aĢındırma özelliği nedeniyle sağlam 

mine ve dentin yüzeyinde önemli derecede kayba neden olabilmektedir (Newman ve 

ark 1985). 

 

1.2.5. Ultrasonik Teknik 

 

Bu tekniğe dair araĢtırmalar, 1950’lerde Neilsen ve arkadaĢlarının diĢ 

dokularının ultrasonik bir enstrüman kullanılarak kesilebileceğini gösteren 

çalıĢmalarıyla sınırlı kalmıĢtır (Nielsen ve ark 1955). Nielsen’in, 25 kHz devirle 

titreĢen manyetik bir enstrüman yardımıyla koyu kıvamlı alüminyum oksit-su 

karıĢımını kullandığı yöntemde çalıĢma prensibi, kesici ucun ve abraziv parçacıkların 

yüksek hızlı titreĢimi ile su moleküllerinin titreĢim enerjisinin diĢ yüzeyine 

aktarılmasıdır. Hedef dokunun sertliği ile kesme iĢinin etkinliği doğru orantılıdır. 

Dolayısıyla çürük dentinin kaldırılmamasına karĢın daha derindeki sağlam dentinin 
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kesme iĢleminden daha çok etkilenmesi mümkün gibi gözükmektedir. Çürük 

kaldırma karakteristiğinin değiĢimi için potansiyel olarak ayarlanabilen birçok 

parametre mevcut olup Nielsen, basıncın, alet çalıĢma boyutunun, toz-su oranının ve 

kullanılan abrazivin değiĢmesi durumunda sonucun ne olabileceğini araĢtırmıĢtır. 

Fakat aletin kararsız ve önceden tahmin edilemeyen performansı nedeniyle sonuçlar 

yetersiz kalmıĢtır (Nielsen 1955).  

 

1.2.6. Sono-abrazyon tekniği 

 

Bu yöntemde ultrasonik sistemlerden geliĢtirilen modifiye abraziv uçlar 

içeren yüksek frekanslı “sonic ve air scaler”  enstrümanlar kullanılmaktadır 

(Banerjee ve ark 2000). Fiziksel olarak dentini kesebilme mekanizmasına sahip 

değildirler. Ancak elmas kaplı titreĢim yapan uçları sayesinde dentinin aĢınmasını 

sağlarlar. Aletin ucu 0,08-0,015 mm’lik transvers ve 0,055-0,135 mm’lik 

longutidunal bir mesafede eliptik bir hareket yapar. Uçların bir yüzü 40 µm gren 

ölçüsünde elmasla kaplanmıĢ olup dakikada 20-30 ml su akımı ile soğutulmaktadır 

(Banerjee ve ark 2000). Kavite preparasyonu için gerekli hava basıncı 3,5 bar 

civarında olmalıdır. Üç farklı enstrüman ucu olup bunlar; uzunlamasına yarım 

torpido (9,5 mm uzunluğunda, 1,3 mm eninde) ve büyük yarım küre (2,2 mm 

çapında) biçimlidir (Banerjee ve ark 2000). Aletin ucuna uygulanan kuvvet 2 N 

civarında olmalıdır. AĢırı baskı durumunda titreĢim azalacağından kesme gücü 

azalacaktır. Bu teknik baĢlangıçta önceden belirlenmiĢ kavite biçimlerini hazırlamak 

amacıyla geliĢtirilmiĢ fakat kaviteyi tamamlama aĢamasında sert dokuları almakta da 

iĢe yaradığı görülmüĢtür (Banerjee ve ark 2000). YumuĢamıĢ çürük dentinin bu 

teknikle kaldırılmasına dair laboratuvar deneylerinin olumlu sonuçları, bu tekniğin 

gelecekte kullanım alanı bulabileceğine iĢaret etmektedir (Banerjee 1999). Sonik 

preparasyon uçları ile kavite açılmasının yüzey alanını artırarak asitle pürüzlendirme 

iĢleminin mine prizmalarını daha kolay etkilemesini, bağlanmanın ve kenar 

uyumunun daha iyi olmasını sağladığı, geleneksel yöntemle yapılan preparasyona 

göre daha az iyatrojenik zarar oluĢturduğu saptanmıĢtır (Pioch ve ark 2003).   
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1.2.7.  Enzimler 

 

Goldberg ve Keil 1989’da bakteriyel ― Achromobacter collagenase‖ enzimini 

kullanarak lezyonun altındaki sağlam dentini etkilemeksizin yumuĢak çürük dentini 

kaldırmayı baĢarmıĢlardır (Goldberg ve Keil 1989). Ayrıca baĢka bir çalıĢmada 

Streptomyces griseus orjinli, non spesifik proteolitik bir enzim olan ―pronaz‖ 

kullanılmıĢtır (Norbo ve ark 1996). YumuĢak çürük dentin üzerinde pronaz, 

kollajenaz ve sodyum hipokloritin etkisinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada pronazın çürük 

dentini çözmede daha etkili olduğu bildirilmiĢtir (Beltz ve ark 1999). Fakat bu 

enzimler ile çürük dentin dokusunun tamamen çözünmediği gözlenmiĢtir. Çürük 

doku ile temas ettirilen enzimlerin reaksiyon süreçleri tamamlanana kadar 

restorasyon yapılmaması önerilmiĢtir. Ayrıca izolasyon problemi ve konvansiyonel 

yönteme göre daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu bildirmiĢlerdir (Beltz ve ark 

1999). Bu geliĢmeler klinik açıdan önemli olabilir fakat yöntemin geçerlilik 

kazanması için daha ileri laboratuvar araĢtırmalarına gerek vardır. 

 

1.2.8.Kemomekanik yöntem: Carideks- Carisolv 

 

Kemomekanik yöntem, kollajenden oluĢan çürük yapının kimyasal ajanlar 

yardımıyla bozulabileceği, enfekte dentinin elimine edilebileceği invaziv olmayan bir 

çürük kaldırma yöntemidir (Ganesh ve Patrikh 2011). 

Geleneksel çürük temizleme yöntemine alternatif çürük kaldırma metodu 

arayıĢları sonucunda, 1975 yılında Habib ve ark non-spesifik bir proteolitik ajan olan 

sodyum hipokloriti (NaOCl) dentinde çürük kaldırma ajanı olarak kullanmıĢlardır 

(Habib ve ark 1975). Ancak NaOCl sadece çürük dentini kaldırmakla kalmayıp, 

sağlıklı dentin dokusuna da zarar vermektedir. Bu problemi elimine edebilmek için 

sodyum hidroksit (NaOH), sodyum klorit (NaCl) ve glisin ile birleĢtirilmiĢtir. Bu 

birleĢimin sonucunda glisinin klorlanmıĢ formu olan N-monokloroglisin (NMG) 

oluĢmuĢ ve GK 101 olarak adlandırılmıĢtır. Piyasada yer alan ilk kemomekanik 

çürük kaldırma ajanı GK 101’dir (Habib ve ark 1975, Goldman ve Kronman 1976). 

GK 101 sadece çürük dentinin ilk tabakasını yumuĢatmakta ve sağlam tabakaya zarar 

vermemektedir. Solüsyonun etkisini çok yavaĢ göstermesi ve bu nedenle çürük 

uzaklaĢtırmanın fazla zaman alması sistemin en önemli dezavantajıdır (Kurosaki 

1977). 
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Ġlerleyen çalıĢmalar GK 101’in içeriğindeki glisinin, aminobutirik asit ile yer 

değiĢtirdiğinde daha etkili sonuçlar alındığını göstermiĢtir. Böylece GK-101E olarak 

adlandırılan N-monokloroaminobutirik asit (NMAB), 1975 yılında piyasaya 

sürülmüĢtür (Ganesh ve Patrikh 2011).  

NMG ve NMAB’nin kollajen üzerindeki etki mekanizmasının nasıl 

gerçekleĢtiği konusundaki belirsizlik devam etmektedir. Bu konudaki ilk görüĢ 

kısmen bozulmuĢ kollajenin klorlanması ve hidroksiprolinin pirol-2-karboksilik aside 

dönüĢerek enfekte dentini yumuĢatmasıdır (Habib ve ark 1975). Diğer görüĢ ise 

glisinin oksidasyon artıkları sayesinde çözünmenin gerçekleĢtiği ve böylece daha 

yumuĢak hale gelen kollajenin rahatlıkla uzaklaĢtırılabildiğidir (Yip ve Beeley 1989). 

NMAB 1980 yılında Caridex adı altında piyasaya sürülmüĢtür. Ġlk solüsyonu 

NaOCl, ikinci solüsyonu glisin, aminobutirik asit, NaCl, NaOH içeren iki 

solüsyondan oluĢmaktadır. Ġki solüsyonun karıĢtırılması ile elde edilen birleĢim 

kullanımdan hemen önce karıĢtırılmalıdır. ÇalıĢma zamanı yaklaĢık 1 saattir (Yip ve 

ar 1999, Ganesh ve Patrikh 2011). 

Carideks sistem, küçük veya interproksimal çürük lezyonuna ulaĢılması, 

çürüğü kaplayan mine dokusunun kaldırılması, varolan restorasyonun kaldırılması, 

adeziv olmayan restoratif materyal kullanımında retantif bir kavite dizaynının 

sağlanması için mekanik, dönerek çalıĢan yönteme ihtiyaç duymaktadır. Bu sistemin 

kullanım rahatlığı sadece belli kavitelerle sınırlı kalmıĢtır. Uygulama prosedürü 

yavaĢ ve pahalıdır. Sistemin pahalı olmasının yanı sıra sadece belli kavitelerde sınırlı 

kalması, uygulama prosedürünün yavaĢ olması gibi dezavantajlarından dolayı 

1990’larda üretimi durmuĢtur (Ganesh ve Patrikh 2011). 

Ġsveç’te Carideks’in sahip olduğu olumsuzlukları gidermek için 

kemomekanik sistem üzerine çalıĢmalar devam etmiĢ ve 1998 yılında Carisolv isimli 

ürün piyasaya sürülmüĢtür (Beeley ve ark 2000). 

Carisolv jel iki bileĢenden oluĢmaktadır. Aktif jel formasyonu için iki 

bileĢenin eĢit miktarda karıĢtırılması gerekmektedir. Ġlk bileĢen glutamik asit, lösin 

ve lisinden oluĢan 3 aminoasit, NaOH ve karboksimetilselüloz, diğer bileĢen NaOCl 

içermektedir. NaOCl kuvvetli kimyasal etkisine bağlı olarak, nekrotik olmayan 

sağlam dokuları da parçalayabilir (Nakamura ve ark 1985), ancak hipoklorite 

aminoasitler eklenerek yüksek pH’a sahip mono-di kloraminler oluĢturulabileceği ve 

bu sayede oluĢan kloraminlerin hipokloritin yan etkisini azaltarak etkinin özellikle 

denatüre proteinlere ve kollajene yöneltilebileceği belirtilmiĢtir (Davies ve ark 1993). 
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Ġlk üretilen Carisolv jel multimiks formda ve kırmızı renkte idi. Etkinliğini 

geliĢtirmek, serbest kloramin miktarını arttırmak için NaOCl konsantrasyonunda artıĢ 

yapılmıĢ ve renk ajanı bileĢimden kaldırılmıĢtır (Ganesh ve Patrikh 2011). 

 

 Resim 1.1: Carisolv el aletlerinin farklı tipleri 

 

       

 

Carisolv sisteminin kendine özgü künt kenarlı, farklı boyut ve Ģekillerde el 

aletleri vardır. Aletler keskin köĢeli fakat kesme açıları körleĢtirilmiĢtir (Ericson ve 

ark 1999) (Res 1.1). Jel çürük lezyona bir el aleti yardımıyla taĢınmaktadır. 30 sn 

çürük lezyonda bekletildikten sonra çürük dentin nazikçe kaldırılmaktadır. Sert, 

çürüksüz bir dentin yüzeyi elde edilene kadar iĢlem tekrarlanmaktadır (Yazıcı ve ark 

2003). Gereken zaman yaklaĢık olarak 9-12 dk’dır. Kullanılan jel miktarı 0,2-1 ml 

arasındadır (Ericson ve ark 1999). Jel formunda olduğu için Carideks’ten kullanımı 

daha kolaydır ve çürük lezyonu ile teması daha iyi sağlamaktadır. Toksisite 

çalıĢmalarına göre güvenli bir materyaldir ve pulpa veya sağlıklı dentin dokusuna 

zararı yoktur. Carisolv jelin çürük dentindeki etki mekanizması Çizelge 1.1’de 

gösterilmektedir (Ganesh ve Patrikh 2011). 

Carisolv jelin çürük temizleme etkinliğini araĢtıran çalıĢmalarda, 

kemomekanik sistemin konvansiyonel yönteme göre oklüzal dentin çürüklerinde 

daha etkili bir yöntem olduğu, daha konservatif kavitelerin oluĢtuğu, restorasyon ile 

diĢ adaptasyonunun iyi olduğu, hastaların daha az ağrı hissettiği dolayısıyla anestezi 

ihtiyacının daha az olduğu tespit edilmiĢtir (Chaussain-Miller ve ark 2003, Kırzıoğlu 

ve ark 2007). Özellikle çocuk hastalarda hasta memnuniyetinin daha fazla, korkunun 
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daha az olduğu, koopere olamayan ve fiziksel engelli hastalarda kullanımının daha 

uygun olduğu belirtilmektedir (Ganesh ve Patrikh 2011). 

 Pit, fissür, kuronun bukkal ve lingual yüzeylerinde, interproksimal alanda ve 

servikal bölgede çürük temizleme etkinliğinin klinik olarak değerlendirildiği bir 

çalıĢmada %78,3 vakada çürüğün tamamen temizlendiği, %21,7 vakada kalan 

çürüğün konvansiyonel yöntemle temizlendiği bildirilmiĢtir. Ağrısız ve anestezi 

gerektirmeyen bir yöntem olduğu tespit edilmiĢ olsa da dentin lezyonuna 

ulaĢabilmek için minenin mekanik dönen teknikle kaldırılma gereksinimi elimine 

edilememiĢtir (Chaussain-Miller ve ark 2003). Mekanik dönen tekniğe olan ihtiyacın 

elimine edilmesi için Brezilya’da 2003 yılında papain, kloramin ve toluidin 

mavisinden oluĢan Papacarie adı verilen yeni bir ajan geliĢtirilmiĢtir (Ganesh ve 

Patrikh 2011). Biyouyumlu ve antibakteriyel olması, smear tabaka oluĢturmaması, 

anestezi ihtiyacının olmaması gibi avantajlara sahip olan bu yeni ajan ile ilgili 

çalıĢmalar devam etmektedir (Silva 2004, Bussadori ve ark 2005).  

 

 Çizelge 1.1: Carisolv jelin etki mekanizması 

 

 

 

 

1.2.9. Foto-ablasyon: Lazer 
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LASER kelimesi, Ġngilizce ―Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation‖ kelimelerinin baĢ harflerinden türetilmiĢ bir kısaltmadır ve dilimizde 

karĢılığı ―radyasyon salınımının uyarılması ile ıĢık Ģiddetinin arttırılması‖ dır 

(Martens 2011). 

Lazer ıĢık teorisi, Albert Einstein tarafından ortaya koyulan “Kuantum 

Teorisi” ne dayanır. Bu teoriye göre Einstein; algıladığımız maddelerin klasik fizikte 

sanıldığı gibi durgun bir yapısının olmadığını, hareketsiz gibi görünen maddelerin 

elementer parçacıklarının canlı özellik gösterdiğini, yani hareket halinde olduğunu ve 

eğer uygun boyuttaki bir foton (ıĢığı oluĢturan en küçük parçacık) daha önce 

uyarılmıĢ bir moleküle çarparsa, aynı boyutlarda baĢka bir foton yayabileceğini ileri 

sürmüĢtür. Bu teori, radyasyonun kendiliğinden ve uyarılmıĢ salınım teorisinin 

geliĢiminin temelini oluĢturmuĢtur. UyarılmıĢ salınım teorisine dayanan ilk cihaz 

olan “MASER”i (Microwave Amplification of Stimulated Emission of Radiation) 

1951 yılında keĢfeden Charles Hard Townes, 1958 yılında “maser prensibi”nin; 

içinde ıĢığın da bulunduğu herhangi bir dalga boyundaki bütün elektromanyetik 

dalgalara uygulanabileceğini belirtmiĢtir (Schawlow 1958). Theodore Maiman 

tarafından 1960’da yakut (ruby) lazerin geliĢtirilmesiyle, araĢtırıcılar sert ve 

yumuĢak dokuların kesilmesinde lazerin kullanılabileceğini düĢünmüĢlerdir. Ġlk 

çalıĢmaların bulgularına göre ruby lazerin belirgin bir ısı artıĢına ve pulpada hasara 

yol açtığı tespit edilmiĢtir (Adrian ve ark 1971). Lazerin keĢfinden bir yıl sonra, 

neodmiyum lazerin keĢfiyle, lazer sistemleri literatürde bir yere sahip olmuĢ ve farklı 

dalga boylarına sahip lazer sistemleri geliĢtirilmiĢtir (Coluzzi 2004, Van 2004). 

 

1.2.9.1 Lazer IĢığının Dokuya Etkileri 

 

Lazer ıĢığı doku tarafından soğurulabilir (absorbsiyon), yansıtılabilir 

(refleksiyon), dokular içerisine saçılabilir (scattering) veya dokuda herhangi bir etki 

meydana getirmeksizin dokudan geçebilir (transmisyon) (ġekil 1.3) (Coluzzi 2004, 

Parker 2007). 
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              ġekil 1.3: Lazer ıĢığının doku üzerindeki etkileri 

 

 Soğurulma: Bir lazerin biyolojik etki gösterebilmesi için doku tarafından 

soğurulması gerekmektedir. Dokudaki soğurulma miktarı lazerin dalga boyu ve 

hedef dokunun optik özelliklerinden etkilenmektedir. Doku içerisinde soğurulan 

lazer enerjisi çoğunlukla doku içinde termal enerjiye dönüĢüp vaporizasyon 

(buharlaĢma) yada karbonizasyona (kömürleĢme) neden olur. Lazerlerin ağız ve diĢ 

dokularında meydana getirdikleri etkilerin çoğu ısı tarafından baĢlatılmaktadır 

(Dederich 1993). Soğrulan ıĢık farklı sonuçlar doğurmaktadır. Bunların içinde en 

önemlisi doku içinde ani ısı oluĢumuna yol açan fototermal etkidir. Bu etki yumuĢak 

dokulardaki hücre içi sıvının kaynayarak buharlaĢması sonucu hücrenin patlayarak 

devamlılığının bozulmasına yol açar. Sert dokularda da hidroksiapatit üzerinde 

benzer etki gözlenebilmektedir (Coluzzi 2004, Parker 2007). 

 Yansıma: Doku tarafından yansıtılan lazer ıĢığı doku yüzeyinden sekerek 

dıĢarı doğru dağılır. Yansımanın oluĢması, dokuya iletilmesi hedeflenen enerjinin 

yeteri kadar ulaĢamayacağı anlamına gelir. Yansıyan enerji miktarı fazla ise ya da 

uygulanan yüzey sert ve parlak ise çevre dokular zarar görebilir. Mineden yansıma 

dentin, sement ve diĢetine göre daha fazladır (Coluzzi 2004, Parker 2007).  

 Saçılma: Lazer ıĢığının doku içinde molekülden moleküle sekerek dağılması 

ya da sıçraması saçılma etkisi olarak bilinir (Coluzzi 2004).  Lazer enerjisinin 

hedeflenen noktadan baĢka yöne sapan kısmıdır. Soğrulmayla ters orantılıdır. 
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Enerjinin dokuda daha geniĢ bir alana yayılmasından sorumludur ancak ıĢığın güç 

yoğunluğunu azaltır (Dederich 1993). 

Geçme: Lazer ıĢığı doku içerisinde hiçbir etki göstermeden derinlere ilerleyip 

dokuyu terk edebilir. Lazer ıĢığının dalga boyu uygulandığı doku tarafından ne kadar 

az soğuruluyorsa ıĢık doku içerisinde o kadar çok derine ilerleyebilir (Dederich 

1993).  

 Lazer-doku etkileĢimi farklı dalga boylarındaki ıĢığın dokularda meydana 

getirdiği değiĢikliklere bağlıdır. Dental sert dokulardaki lazerin etkinliği dokunun 

içerdiği hidroksiapatit ve su miktarı ile iliĢkilidir (Parker ve ark 2007). Bundan 

dolayı sağlıklı mine ve dentinin su içeriği, daimi ve süt diĢlerinin farklı 

kompozisyonları lazer uygulamalarında mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır 

(Olivi ve Genovese 2011). 

 Hem daimi hem de süt diĢlerinde çürük mine ve dentin dokusu sağlıklı bir 

diĢin mine ve dentininden daha fazla su içermektedir. Sağlıklı mine ve dentindeki su 

miktarının daha az olması nedeniyle lazer uygulamalarında su absorbsiyonunda 

farklılık olacağı için daha fazla enerji gerekirken; çürük mine ve dentinde daha az 

enerji gerekir (Olivi ve Genovese 2011). 

Süt diĢi dentin dokusu daimi diĢ dentin dokusu ile karĢılaĢtırıldığında bazı 

farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Süt diĢi dentini daimi diĢ dentininden daha fazla su 

içermektedir. Süt diĢlerinde peritübüler ve intertübüler dentindeki kalsiyum ve fosfor 

içeriği daha düĢük olup daha az mineralizedir (Nor ve ark 1996, Puppin-Rontani ve 

ark 2001). Fakat peritübüler dentin daimi diĢlerden daha kalındır (Hirayama 1986). 

Süt diĢi dentin tübül yoğunluğu ve çapları daimi diĢlere oranla daha azdır (Ruschel 

ve Chevitarase 2002). Dentin kalınlığı daimi diĢ dentininin yarı kalınlığındadır. Süt 

diĢi dentininin sertliği mineral içeriğinin daha az olmasından dolayı daimi diĢlerden 

daha azdır  (Asakawa ve ark 2001). Bu farklılıklar nedeniyle süt diĢi dentininde 

kullanılan lazer enerjisinin absorbsiyonu daimi diĢlerden fazla olacağından dolayı, 

preparasyon esnasında kullanılan lazer enerjisi daimi diĢin dentininde kullanılan 

enerjiden daha düĢük olmalıdır (Olivi ve Genovese 2011). 

 

 

 

 

1.2.9.2. Lazer Sistemlerinin Sınıflandırılması 
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Günümüzde tıp ve diĢ hekimliği uygulamalarında kullanılan lazerler farklı 

Ģekillerde sınıflandırılmaktadır (Sulewski 2000). 

Lazerin aktif maddesine göre 

a) Katı kristal ortamına göre (Er:YAG, ND:YAG, Ho:YAG, Ruby, 

Alexandrite, Er,Cr:YSGG) 

b) Sıvı ortama göre (Boya lazerleri) 

c) Gaz ortama göre (CO2, Argon, HeNe, Excimer (Excited Dimer), 

Ultraviyole) 

d) Yarı iletken ortama göre (Diyot lazerler) 

Lazerin çalışma yöntemine göre 

a) Sürekli ıĢık verenler 

b) Atımlı ıĢık verenler 

c) Kesikli ıĢık verenler 

Lazer ışığının dalga boyuna göre 

a) Mor ötesi lazerler (140-400 nm) 

b) Görünür lazerler (400-700 nm) 

c) Kızılötesi lazerler (700 nm ve üstü) 

Lazer ışığının enerjisine göre  

a) YumuĢak lazerler (HeNe, GaAs, GaAlAs) 

b) Sert lazerler (CO2, Nd:YAG, Argon, Excimer, Ho:YAG, Er,Cr:YSGG, 

Er:YAG) 
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FDA tarafından onaylanmıĢ ve günümüz diĢ hekimliğinde yaygın olarak 

kullanılan lazerlerin dalga boyları ve kullanım alanları Ģu Ģekilde özetlenebilir (Van 

2004): 

 

Lazerin adı 
Dalga 

Boyu 
Kullanım Alanı 

Argon Lazer 350-514 

nm 

YumuĢak doku uygulamaları, çürük önleme, kompozit 

polimerizasyonu, beyazlatma tedavisi 

 

Diyot Lazer  780-820-

870-910 

nm 

Çürük teĢhisi, biyostimulasyon, beyazlatma, kök kanalı 

ve periodontal cep dezenfeksiyonu, dentin aĢırı 

duyarlılığı tedavisi 

 

Nd:YAG Lazer 1064 nm  YumuĢak doku eksizyonu, koagülasyon, 

biyostimulasyon, beyazlatma, kök kanalı ve 

periodontal cep dezenfeksiyonu, dentin hassasiyetinin 

giderilmesi  

CO2 Lazer 10600 nm Sert ve yumuĢak doku uygulamaları, koagülasyon, 

çürük önleme 

Er:YAG 2940 nm Sert doku preparasyonu, yumuĢak doku eksizyonu, 

çürük temizleme, çürük önleme, dentin hassasiyetinin 

giderilmesi 

Er,Cr:YSGG 2780 nm Sert doku preparasyonu, yumuĢak doku eksizyonu, 

seçici çürük temizleme, çürük önleme, dentin 

hassasiyetinin giderilmesi  

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk diĢ hekimliğinde lazerler teĢhis, koruyucu amaçlı, restoratif ve 

endodontik tedavilerde kullanılabilmektedir. 
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1.2.9.3. TeĢhis Amaçlı Lazer Kullanımı 

 

Floresans, ultraviyole (UV) (<400 nm) veya görünür ıĢıktan (>400 nm) 

yayılan ıĢığın sabit konumdaki molekülleri etkilemesiyle oluĢan bir ıĢık yayılmasıdır. 

Dentin veya minenin bu güç kaynağından yayılan fotonlarca etkilenmesi sonucu 

temel parçacıklarında enerji artıĢı olmaktadır. Böylece dentin ve mine parçacıkları 

hareketli duruma geçmektedir. Sabit duruma geçmek amacıyla bu parçacıklar 

enerjilerini açığa çıkarmakta ve bu etki floresans olarak tanımlanmaktadır. Çürük 

doku sağlam doku ile karĢılaĢtırıldığında daha yoğun bir floresansa sahiptir (Martens 

2011). Bu farkın ölçümü esasına dayanan lazer floresans yöntemi (LF) süt ve daimi 

dentisyonda çürük teĢhisi için önerilmektedir. Uygun dalga boyundaki kırmızı ıĢık 

diĢ üzerine uygulandığında mine tarafından absorbe edilerek saçılır ve daha derin diĢ 

dokularına penetre olabilir. 655 nm’lik kırmızı ıĢık ile uyarılmıĢ çürük ve sağlam 

dokuların floresansı birbirinden farklıdır. DIAGNOdent cihazı bu floresans farkına 

dayanarak 1998 yılında piyasaya sürülmüĢtür. DIAGNOdent prob, fiber optik kablo, 

lazer diyot ve elektronik üniteden oluĢmaktadır. Elektronik ünite kontrol ve gösterge 

paneline sahiptir. Digital panel ölçüm yapılan bölgedeki gerçek değeri ve o noktadan 

ölçülen en yüksek değeri göstermektedir. Lazer diyot, 655 nm dalga boyundaki ıĢığı 

sağlar. OluĢan ıĢık fiber optiklerle diĢ üzerine yansıtılır. IĢık diĢin yapısındaki 

organik ve inorganik maddeler tarafından absorbe edilir. Bu ıĢığın bir kısmı diĢin 

yapısında bir değiĢiklik ile karĢılaĢtığı zaman farklı dalga boyuna sahip floresans 

ıĢığa dönüĢür ve geri yansır. Dokulardan yansıyan floresans ve saçılmıĢ ıĢık bir araya 

toplanarak filtreden geçer. Yansıyan bu ıĢığın floresans değeri kontrol ünitinde 

uygun bir elektronik sistem ile değerlendirilerek rakamsal olarak (0-99 arasında) 

ifade edilir (Lussi 2006, Pretty 2006). Birçok farklı çürük teĢhis methodunun 

karĢılaĢtırıldığı çalıĢmalarda LF’in süt dentisyonda konvansiyonel yöntemlere ilave 

bir teĢhis aracı olabileceği belirtilmiĢtir (Lussi ve Francescut 2003, Mendes ve ark 

2003).  

 

 

 

1.2.9.4. Koruyucu DiĢ Hekimliğinde Lazer Kullanımı 
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Farklı dalga boylarına sahip ıĢığın mineye uygulanmasıyla minede aside karĢı 

olan direncin arttığı savunulmaktadır (Apel ve ark 2004). Lazer uygulanmıĢ diĢ 

yüzeyinde kalsiyum-fosfat oranının değiĢtiği, karbonat-fosfor oranında düĢüĢ olduğu, 

tetrakalsiyum di fosfat fazı oluĢtuğu, flor alma kapasitesinin arttığı, mine yüzeyinde 

ince bir tabakanın eriyerek içerisindeki inorganik maddenin burada çökeldiği ve 

eriyip tekrar katılaĢtığında daha sağlam bir apatit yapısının oluĢtuğu 

savunulmaktadır. Sub-ablatif CO2 ve Erbiyum lazerlerin genç daimi diĢlerin aside 

karĢı direncini arttırarak çürük önleyici metodlar arasında en etkili yöntem olduğu 

savunulmaktadır (Apel ve ark 2004). Fakat klinik olarak kabul edilebilir bir yöntem 

olması için uzun dönem sonuçlara ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

1.2.9.5. Endodontik Tedavide Lazer Kullanımı 

 

Lazer sistemleri, kök kanalı içinde fiber optik kabloları sayesinde lokalize 

ısınma sağlamakta ve kanal içindeki mikroorganizmaları buharlaĢtırarak 

antibakteriyel özellik göstermektedir. Dolayısıyla kök kanal sisteminin 

dezenfeksiyonu için kullanılmaktadır (Stabholz ve ark 2004). Biyomekanik 

preparasyon ile kök kanal duvarlarındaki debris ve smear tabakasını 

kaldırabilmektedir (Stabholz ve ark 2004). Fakat süt dentisyonda kullanımı ile ilgili 

sınırlı sayıda çalıĢma vardır (Stabholz ve ark 2004, Kuvvetli ve ark 2009). 

 

1.2.9.6. Restoratif DiĢ Hekimliğinde Lazer Kullanımı 

 

Restoratif diĢ hekimliğinde yaygın olarak erbiyum lazerler kullanılmaktadır. 

Erbiyum lazerler, erbiyum (Er 3+) iyonları ile katkılandırılmıĢ, YAG ana kristalinden 

oluĢmaktadır. YAG içinde olduğunda Er iyonları 2940 nm dalga boyunda lazer 

emisyonu gerçekleĢtirebilmektedirler (Kotlow 2008). 

Zharkov, 1974 yılında 2940 nm dalga boyunda ıĢık üretimi yapan katı hal 

lazerini tanıtmıĢtır. FDA tarafından 1997 yılında onaylanmıĢ ve diĢ sert dokularını 

kesme, çürük temizleme, mine ve dentin yüzeylerini tedavi etmede güvenilir bir 

yöntem olarak kabul edilmiĢtir (Banerjee ve ark 2000).  

 Er:YAG lazerlerin dalga boyu, su ve hidroksiapatit kristalleri üzerine 

etkilidir. Sert dokudaki su tanecikleri lazerin yaydığı enerjiyi absorbe ederek küçük 
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patlamalar meydana getirir. Böylece dokular arasındaki bağlantılar çözünür ve doku 

ortamdan buharlaĢarak uzaklaĢır (Banerjee ve ark 2000).  

Erbiyum lazerlerin çocuk diĢ hekimliği kliniklerinde kullanıldığı alanlar 

aĢağıda belirtilmektedir (Takamori ve ark 2003, Olivi ve Genovese 2011): 

 Pit ve fissürlerin minimal preparasyonu 

 Hipoplastik lezyonların minimal preparasyonu 

 Gingivektomi 

 Black I’den V’e kadar kavite preparasyonları 

 Derin dentin çürüklerinin tedavisi 

 Amputasyon tedavileri 

Çürük dokuların lazer ile preparasyonu ve konvansiyonel çürük uzaklaĢtırma 

yöntemi ile karĢılaĢtırıldığında lazerin bazı avantaj ve dezavantajları mevcuttur 

(Genovese ve Olivi 2008, Martens 2011, Olivi ve Genovese 2011): 

Avantajları: 

 Hasta tarafından kabulü kolay ( vibrasyon yok, ses yok, az ya da hiç 

anestezi gereksinimi) 

 Aile memnuniyetinin daha fazla olması 

 Çürük dokuların selektif olarak preparasyonu neticesinde minimal 

kavite dizaynı oluĢturulabilmesi 

 Kavitelerin pürüzlendirilmesiyle kompozit diĢ adezyonunun daha 

güçlü olması 

 Smear tabakasının oluĢmaması ve çürük temizlemenin etkin 

yapılabilmesi 

 Antibakteriyel olması 

 Pulpa ve çevre dokulara ısı nedeniyle verdiği zararın daha az olması, 

pulpa vitalitesinin korunması 

 Sert doku veya smear tabakasının eritilerek modifiye edilebilmesi ve 

böylece dentin tübüllerinin tıkanması 

 YumuĢak ve sert dokuların aynı anda aynı lazer sistemi ile tedavi 

edilebilmesi 

 

Dezavantajları: 

 Kullanımının konvansiyonel yöntemlere göre daha zor olması 
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 Maliyetinin konvansiyonel yöntemlere göre daha fazla olması 

 Mikrosızıntının konvansiyonel yöntemle eĢit veya daha az olması   

 Çürük temizleme süresinin konvansiyonel yönteme göre daha uzun 

olması 

 

1.3. Rezidüel Dentin Çürüğünün TeĢhisi 

 

  TamamlanmıĢ diĢ preparasyonunda kasten veya kazayla hekim tarafından 

bırakılan çürüğe rezidüel çürük adı verilir (Roberson ve ark 2011). 

Enfekte ve etkilenmiĢ dentin olarak tanımlanan iki dentin tabakası ile ilgili 

remineralize olamayan enfekte dentinin kaldırılması, remineralize olabilen 

etkilenmiĢ dentin tabakasının ise korunması gerektiği bilinmektedir. Kavite 

preparasyonu esnasında önemli olan bu iki tabakanın doğru Ģekilde teĢhis 

edilebilmesidir. Doğru teĢhis edilemediği durumlarda rezidüel çürüğün bakterilerle 

kontaminasyonu kesilirse ilerlemeyeceği savunulurken, zaman içerisinde diĢ-

restorasyon arasındaki boĢluklardan mikroorganizmaların difüzyonu ile birlikte 

tekrar aktif olacağı da düĢünülmektedir (Borczyk ve ark 2006, Unlu ve ark 2010, 

Neves ve ark 2011). 

 Çürük dentinin rengi ile demineralizasyon ya da enfeksiyon derecesi arasında 

net bir iliĢki kurulamazken, sertlik düzeyi ve enfeksiyon derecesi arasında belirgin 

bir iliĢki saptanmıĢtır (Kidd ve ark 1996, Banerjee 2000). Sond yardımıyla yapılan 

sertlik muayenesinin objektif bir yöntem olmaması, operatöre, vakaya ve kullanılan 

alete göre değiĢmesi, tecrübe gerektirmesi nedeniyle bu yöntemde zorluklar 

yaĢanabilmektedir. Kronik çürüklerde renklenmiĢ dentin yüzeylerinin tamamen 

kaldırılması ile enfekte dentinin uzaklaĢtırılabileceği savunulurken; akut çürüklerde 

renklenmiĢ fakat enfekte olmayan daha geniĢ bir dentin tabakasının olduğu, 

bakteriyel invazyonun kronik çürüklerden daha yaygın olduğu bu nedenle de göz ile 

yapılan muayenenin yetersiz olacağı düĢünülmektedir (Anderson ve Charbeneau 

1985). 

 Çürük lezyonunun ve enfekte dentinin boyanmasını sağlayan bir solüsyon 

kullanarak çürüğün doğru Ģekilde ayırt edilebilmesini sağlama düĢüncesi ile 1972’de 

Fusayama ve arkadaĢları propilen glikol içerisinde %0,5’lik bazik fuksini çürük 

tespiti için kullanmıĢlardır (Fusayama ve Terachima 1972). Bazik fuksinin 

kanserojen etkisinden dolayı kısa bir süre sonra yerini propilen glikol içerisinde 
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çözünen %1’lik Asit Red 52’ye bırakmıĢtır (Rowland 1983). Bu solüsyondan sonra 

protein içerikli birçok boya piyasaya sürülmüĢtür. Bu solüsyonların kullanımı ile 

aĢırı/yetersiz dentin preparasyonunun gerçekleĢtiği belirtilmiĢtir (Yip ve ark 1994, 

Iwami ve ark 2004). Açık pembe renk elde edilene kadar çürük temizleme iĢlemi 

devam ettiğinde bakteriyel invazyonun olmadığı saptanmıĢtır (Fusayama 1988). 

Fakat derin çürüklerde sadece gözle muayene ederek açık pempe rengin belirlenmesi 

zor olabilmektedir. Renk değerlendirmesi yapıldığı için çürük tespit boyaları da 

tamamen objektif metotlar değildir (Hosoya ve ark 2007).  

 Çürüğün teĢhisi için kullanılan DIAGNOdent cihazının son yıllarda yapılan 

çalıĢmalarla rezidüel çürüğün belirlenmesi için de kullanılabileceği bildirilmiĢtir. 

(Boston ve Sauble 2005, Yazıcı ve ark 2005). DIAGNOdent çürük yüzeyinden 

yayılan floresans miktarına göre verdiği sayısal veriler ile diĢ hekimlerine objektif bir 

değerlendirme sağlayabilmektedir. DIAGNOdent ile yapılan rezidüel çürük teĢhisi, 

derin çürüklerde pulpa ekspoz riskini azaltmakta ve sağlam diĢ yapısını 

korumaktadır. Çürük tespit boyaları ile karĢılaĢtırıldığında DĠAGNOdent’in rezidüel 

dentin çürüğünü belirlemede daha baĢarılı olduğu belirlenmiĢtir (Iwami ve ark 2004). 

Fakat dentindeki kollajen miktarı, apatit kristallerinin çapı, bakteri yıkım ürünleri, 

smear tabakasının varlığı DIAGNOdent’in değerlerini etkilemektedir (Mendes ve ark 

2005). Süt ve daimi diĢlerin dentin yapısındaki farklılık nedeniyle süt diĢlerinde 

DIAGNOdent’in rezidüel çürük tespitindeki doğruluğunun daha düĢük olabileceği 

ileri sürülmektedir (Hosoya ve ark 2001). 

 Rezidüel çürük tespiti için DIAGNOdent değerleri arasında literatürde 

farklılıklar göze çarpmaktadır. Yonemoto ve ark (2006) yaptıkları çalıĢmada 

Er:YAG lazer ile çürük temizlenen örneklerde 21-30, 11-20, 10< değerleri arasında 

temizleme iĢlemi bitirilmiĢ ve örnekler çürüğün varlığı\yokluğu açısından 

değerlendirilmiĢtir. Çürüğün 11-20 arasında olduğu değerlerde tamamen 

temizlendiği belirtilmiĢtir (Yonemoto ve ark 2006). Iwami ve ark’nın (2004) yaptığı 

çalıĢmada ise 16 değerinden küçük değerlerde bakteri invazyonu gözlenmemiĢtir. 

Unlu ve ark (2010) ise rezidüel dentin çürüğünü DIAGNOdent ile tespit etmeyi 

amaçladıkları çalıĢmalarında sağlam değeri <30 olarak belirlemiĢlerdir. 

 DIAGNOdent ile birlikte elektronik çürük monitorü, ıĢık floresans ve 

kantitatif ıĢık floresansın da rezidüel çürük teĢhisindeki etkinliklerini değerlendiren 

çalıĢmalar mevcuttur. IĢık floresans ve kantitatif ıĢık floresans ile yapılan in vitro 

çalıĢmalarda çürük tespitinde baĢarılı oldukları bulunurken her iki yöntem için in 
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vivo çalıĢmalar mevcut değildir (Lennon ve ark 2002). Elde edilen sonuçlar 

elektronik çürük monitorünün DIAGNOdent kadar baĢarılı bir yöntem olmadığını 

bildirmektedir (Unlu ve ark 2010).  

 

1.4. Sekonder Çürük 

 

 Kavite preparasyonundan sonra kalan diĢ dokusu ve restorasyon arasındaki 

mikroboĢluklardan hidrojen iyonlarının difüzyonu ile baĢlayan ve mevcut 

restorasyonun marjininde oluĢan yeni çürüğe sekonder çürük adı verilmektedir 

(Totiam ve ark 2007). Restoratif materyallerdeki umut verici geliĢmelere rağmen 

zaman içerisinde diĢ yüzeyi ve restorasyon arasındaki mikrosızıntı elimine 

edilememektedir (Huang ve ark 2002). Restorasyon materyali diĢe yerleĢtirildikten 

sonra hızlı bir Ģekilde pelikıl tabakası ile kaplanmaktadır (Ben-Amar ve Cardash 

1991). Düzensiz yüzeyler ve oluĢan mikroboĢluklar sayesinde pelikıl içerisinde yer 

alan mikroorganizmalar bu boĢluklara akın etmektedir (Totiam ve ark 2007). Uygun 

zaman ve koĢullar sağlandığında bu mikroorganizmalar kavite duvarları boyunca diĢ 

yapısında demineralizasyonu baĢlatmakta ve sekonder çürük oluĢturmaktadırlar 

(Totiam ve ark 2007).  

 Sekonder çürük iki çürük bölgesinden oluĢmaktadır (Paradella ve ark 2009). 

DıĢ lezyon olarak adlandırılan ilk bölge, mine veya sementte gözlenmektedir 

(Paradella ve ark 2009). Histolojik olarak baĢlangıç çürüğüne benzeyen dıĢ lezyon, 

restorasyon marjininden difüze olan plak ile iliĢkilendirilmektedir. Ġkinci bölge duvar 

lezyonudur. Kavite duvarında diĢ-restorasyon birleĢimi boyunca mine veya dentinde 

dar bir yıkıma neden olan lezyondur (Paradella ve ark 2009).  

 Mikrosızıntıya bağlı olarak oluĢan sekonder çürük, restorasyonların 

yenilenmesinin ana sebebidir. Restorasyonun yenilenmesi özellikle çocuk hastalarda 

kabul edilmesi zor bir olaydır. Sekonder çürük oluĢumu ile birlikte diĢ yapısının daha 

fazla kaybı söz konusudur. Ebeveynlerin ve çocuk hastaların bu durumu 

kabullenmesi genellikle zordur ve hekim için de ilave bir zaman gerektirmektedir 

(Fontana ve ark 2002).  

 Sekonder çürükler marjinal bütünlüğün sağlanması, adezyonun dayanıklı 

olması, kaviteye yerleĢtirilen restoratif materyalin fiziksel özelliklerinin 

geliĢtirilmesi, hastanın oral hijyen kalitesinin geliĢtirilmesi, antibakteriyel özelliğe 

sahip adeziv sistemlerin ve kavite dezenfektanlarının kullanılması ile 
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önlenebilmektedir (Okida ve ark 2008). Restorasyon ve kavite arasındaki adezyonun 

arttırılmasıyla sekonder çürüğün önlenebileceğini savunan araĢtırmacılar, lazer 

sistemi kullanılarak oluĢturulan kavitelerde asit ataklara karĢı direncin konvansiyonel 

yöntemlere göre daha fazla olabileceğini savunmuĢlardır (Fowler ve Kuroda 1986, 

Perito ve ark 2009). Lazer ile hazırlanan dentin yüzeylerinde smear tabakasının 

gözlenmemesi, dentin tübüllerinin açık olması nedeniyle özellikle adeziv 

restorasyonlarda bağlanmanın daha iyi, dolayısıyla sekonder çürük ihtimalinin daha 

düĢük olacağı düĢünülmektedir (Tsanova ve Tomov 2010). Ayrıca koruyucu amaçlı 

lazer uygulamalarının diĢ yüzeyini ısıtarak karbonat miktarında azalmaya sebep 

olduğu bu nedenle yüzeyde morfolojik değiĢikler yaparak geçirgenliği azalttığı 

belirlenmiĢtir (Fowler ve Kuroda 1986). Bunun sonucunda asit ataklara karĢı daha 

dirençli tabakalar oluĢacağı için kavite duvarlarında oluĢabilecek sekonder çürükler 

önlenebilmektedir. Er:YAG lazerler de diĢin kimyasal yapısını değiĢtirerek asit 

ataklara karĢı daha dirençli bir yüzey oluĢmasını sağlamaktadır (Fowler ve Kuroda 

1986). Er:YAG lazerlerin kavite preparasyonlarında kullanılması durumunda dahi 

demineralizasyonun azaldığı ve restorasyonların çürüğe eğiliminin daha düĢük 

olduğu bildirilmiĢtir (Fowler ve Kuroda 1986, Young ve ark 2000, Apel ve ark 

2002). Fakat mine düzeyinde yapılan araĢtırmalarda Er:YAG lazerler ile hazırlanan 

kaviteler ile geleneksel yöntemle hazırlanan kavitelerin sekonder çürüğe dirençleri 

karĢılaĢtırıldıklarında aralarında fark olmadığı gözlenmiĢtir (Apel ve ark 2003).  

 Flor salınımı yapan restoratif materyaller sekonder çürük geliĢimini 

engellemede önemli bir rol oynamaktadır. Cam iyonomerler diĢ yapılarına kimyasal 

olarak bağlanması ve flor salma özelliklerinden dolayı 1970’den bu yana restorasyon 

materyali olarak kullanılmakta ve yapılan çalıĢmalarla cam iyonomerin sekonder 

çürük geliĢimini engelleyebildiği gösterilmektedir (Pereira ve ark 1998). Rezin 

içerikli materyaller sekonder çürük açısından cam iyonomerden daha baĢarısız 

bulunmuĢtur (Attar ve Onen 2002, Rodrigues ve ark 2005). Kaide materyali olarak 

cam iyonomer ve restorasyon materyali olarak rezin içerikli materyallerin beraber 

kullanıldığı durumlarda orta düzeyde çürük önleyici etki tespit edilmiĢtir (Mjör ve 

Toffenetti 2000, Rodrigues ve ark 2005). 

 Sekonder çürüklerin erken aĢamada tespiti zordur. DiĢ dokularında yıkım 

gerçekleĢene kadar fark edilemeyebilirler. Genellikle göz ve sond yardımıyla yapılan 

konvansiyonel muayene yöntemi ve radyografik muayene teĢhis için 

kullanılmaktadır (Bamzahim ve ark 2004). Renk değiĢimini yorumlamak her zaman 
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kolay ve güvenilir bir metod değildir (Kidd ve ark 1992). Çünkü restorasyon 

materyalinden kaynaklanan renklenmeler de çürük olarak düĢünülebilmektedir (Kidd 

ve ark 1992). Sond yardımıyla yapılan teĢhis sırasında diĢ yapısı ve restorasyon 

bağlantı yüzeyleri zarar görebilmektedir (Bamzahim ve ark 2004). Radyografik 

değerlendirme restoratif materyalin çürüğü gölgeleyebilmesinden veya baĢlangıç 

halindeki sekonder çürüklerin tespitinin zor olmasından dolayı sekonder çürük teĢhisi 

için sınırlı bilgi vermektedir. (Tveit ve Espelid 1992). 

 Geleneksel yöntemlerin dıĢında elektronik çürük monitorü, lazer floresans, 

fiberoptik transuliminasyon, kantitatif ıĢık floresans ve ultrasonik ölçümler gibi 

sayısal değer veren teknikler de sekonder çürük teĢhisi için kullanılabilmektedir 

(Cortes ve ark 2000, ÇalıĢkan ve ark 2000). Özellikle kantitatif ıĢık floresans ve lazer 

floresans sekonder çürük tespitinde baĢarılı sonuçlar vermiĢtir (Ando ve ark 2004). 

Lazer floresans erken dönem sekonder çürüklerin teĢhisinde özellikle 400 µm ve 

üzeri derinlikteki dentin çürüklerinde etkili olabilmektedir (Ando ve ark 2004). 

Kantitif ıĢık floresansın ise 400 µm derinliğindeki sekonder çürüklerde baĢarısı 

güvenilir bulunmamıĢtır (Ando ve ark 2004).   

 

1.5. İn Vitro Sekonder Çürük OluĢturma Modelleri 

 

 DiĢ dokusunda in vitro koĢullarda çürük oluĢturabilmek için temelde iki 

yöntem mevcuttur. Bunlar; diĢ dokusunu demineralize etmek için asidik bir ortam 

sağlayan kimyasal yöntemler ve özel bakteri sistemlerinin kullanıldığı bakteriyel 

yöntemlerdir (Fontana ve ark 1996). 

 Kimyasal sistemlerde asit solüsyonlar veya termal siklus kullanılarak çürük 

fizikokimyasal olarak oluĢturulmaya çalıĢılır (Lobo ve ark 2005). Bu yöntemde 

deney ortamı kontrol altındadır, uygulaması basit ve maliyeti düĢüktür. Fakat bakteri 

içermediğinden ağız ortamını yeteri kadar taklit edemezler. Doğal floranın in vitro 

Ģartlarda beslenme ortamı ile birlikte kontrol edildiği bakteriyel sistemde dental plak 

ve çürük oluĢumuna neden olan ekosistem taklit edilir. Beslenme ortamı olarak 

genelde çeĢitli bakteri kültürleri ve besleyici ajanlar kullanılmaktadır. Yapılan 

çalıĢmalarda mikroorganizma olarak S. Mutans ve Laktobasiller tercih edilmektedir. 

Besleyici ajan olarak ise sükroz, Todd-Hewith, sükroz ilaveli Trypticase soy broth 

gibi farklı bileĢiklerin kullanıldığı göze çarpmaktadır (Noorda ve ark 1986, Fontana 

ve ark 1996, Gilmour ve ark 1997).   
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Bakteriyel yapay sistemlerin kullanımı ile primer ve sekonder çürük 

etiyolojisi, çürük temizleme yöntemlerinin baĢarısı, restorasyonların antimikrobiyal 

özellikleri ve kenar uyumlarının incelenmesi için klinik Ģartlara uygun in vitro 

araĢtırmalar yapılabilmektedir (Katz ve ark 1986, Fontana ve ark 1996). 

Bu tez projesinde dentin çürüğüne sahip süt diĢlerinde konvansiyonel, 

kemomekanik ve lazer sistemlerinin çürük temizleme etkinliklerinin, dentin 

yüzeyinde meydana getirdikleri değiĢiklerinin ve sekonder çürüğe karĢı dirençlerinin 

in vitro olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Bu tez çalıĢması 3 bölümden oluĢmaktadır. ÇalıĢmanın 1. bölümü 

konvansiyonel, lazer ve kemomekanik çürük temizleme yöntemlerinin süt 
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diĢlerindeki etkinliklerinin in vitro olarak araĢtırılmasıdır. Ġkinci bölümü 

konvansiyonel, lazer ve kemomekanik çürük temizleme yöntemleri kullanılarak 

temizlenen süt azı diĢlerinin dentin yüzeyinde meydana gelen değiĢikliklerin taramalı 

elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmesidir. Üçüncü bölümü ise konvansiyonel, 

lazer ve kemomekanik çürük temizleme yöntemleri ile temizlenmiĢ süt azı diĢlerinin 

sekonder çürüğe karĢı dirençlerinin in vitro ortamda mikrobiyolojik model 

kullanılarak karĢılaĢtırılmasıdır. 

 

2.1. DiĢ Seçim Kriterleri 

 

ÇalıĢma, S.Ü. DiĢ Hekimliği Fakültesi Etik Kurulu’nun onayı alınarak 

(02.11.2010 Tarih ve 2010/03 sayılı karar) yürütüldü. ÇalıĢmada, ortodontik ve 

fizyolojik nedenlerle çekilmiĢ 186 adet oklüzal çürüğe sahip süt azı diĢi kullanıldı. 

DiĢler seçilirken çürüğün dentin dokusu içinde sınırlı olmasına dikkat edildi. 

ÇekilmiĢ süt diĢlerinden benzer derinliklerde kavitasyona sahip olanları belirlemek 

için radyografik değerlendirme yapıldı. Radyografik değerlendirmede Pereira ve 

ark.’nın (2009) skorlaması esas alındı (Çizelge 2.1).  

 

Çizelge 2.1. Radyolojik değerlendirme kriterleri 

 

Skorlar       Kriterler 

0 Çürük yok 

1                                     Minenin dıĢ yarısına kadar uzanan radyolusensi (D1) 

2       Minenin iç yarısına kadar uzanan radyolusensi (D2) 

3                  Dentinin dıĢ yarısına kadar uzanan radyolusensi (D3) 

 4                                      Dentinin iç yarısına kadar uzanan radyolusensi (D4)  
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 Resim 2.1. Radyolojik muayenede D3 skoru verilen bir örneğin klinik  

         görüntüsü 

 

    
 

 Bu skorlamaya göre süt azı diĢlerinin oklüzal yüzeylerinde D3 skoruna 

(dentinin dıĢ yarısına ulaĢmıĢ çürük) sahip diĢler kullanıldı (Resim 2.1). Radyografik 

değerlendirmede bu skora uymayan ve gözle muayenede dental florozlu, hipoplazik 

veya dolgulu olduğu tespit edilen diĢler çalıĢma dıĢı bırakıldı. 

ÇalıĢmada kullanılacak olan diĢler üzerindeki yumuĢak doku artıkları 

temizlendikten sonra +4
0
’deki serum fizyolojik solüsyonunda saklandı. 

 

2.2. Çürük Temizleme Yöntemlerinin Etkinliklerinin AraĢtırılması 

 

ÇalıĢmanın birinci bölümünde kullanılacak olan çürük temizleme yöntemleri 

Çizelge 2.2.’de, çürük temizleme yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirildiği 

yöntem ve cihazlar Çizelge 2.3.’de gösterilmektedir. 
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Çizelge 2.2. Üç farklı çürük temizleme yöntemi  

 

     Ticari adı                        Üretici firma 

Frez ile gerçekleştirilen                     Iso No: 12-14  Ela Burs, Leppestr 

çürük temizleme                                 çelik frez 

 

Lazer ile gerçekleştirilen                   Fotona                      Fotona, AD, SLOVENIA 

çürük temizleme 

 

Kemomekanik yöntem ile                  Carisolv             MediTeam, Gøteborg, Sweden 

çürük temizleme                            Özel el aletleri            Carisolv Instrument Kit;  

                                                                                     MediTeam Dental AB, Sweden 

 

Çizelge 2.3. Çürük temizleme yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirildiği 

yöntem ve cihazlar 

     Ticari adı                        Üretici firma 

Sondla muayene                               Jensen JP-1 JDA 412     Jensen, German 

                                                            Muayene sondu                                        

 

 

Lazer floresans sistemi ile             DIAGNOdent 2095        Kavo, Biberach, Germany 

gerçekleştirilen muayene                

 

Histolojik değerlendirme             Isomet kesit cihazı          Buehler, Lake Bluff, IL, 

                                                                                                                ABD 

                                                    Olympus SZ4045 TRPT     Olympus, Osaka, Japan 

                                                           Steromikroskop          

  

 ÇalıĢmanın bu aĢamasında 60 adet süt azı diĢi kullanıldı. DiĢlerdeki mine 

çürüğü su soğutmalı sistem ve elmas frezler yardımıyla uzaklaĢtırıldı ve örnekler 

rastgele her bir grupta 20 diĢ olacak Ģekilde 3 gruba ayrıldı. 

 

 

 

 Grup 1. Konvansiyonel yöntem ile çürük temizleme 
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 Konvansiyonel yöntem ile çürük temizleme iĢlemi için lezyonun 

büyüklüğüne uygun farklı boyutlardaki çelik rond frezler (ISO 12-14) mikromotor 

yardımıyla düĢük hızda kullanıldı. DiĢlerdeki dentin çürüğü operatör tarafından 

dokunsal kriterlere (keskin olmayan bir sondun kavite tabanında gezdirilirken 

takılmamasına veya geri çekme hissinin yokluğuna göre dentinde sert bir yüzey elde 

edilmesi) ve görsel kriterlere (herhangi bir renk bozulmasının/değiĢikliğinin 

olmaması) göre ―çürük yok‖ skoru verilene kadar temizlendi (Kidd ve ark 1996, 

ġengül 2008).  

 

 Grup 2. Lazer sistemi ile çürük temizleme 

 Süt diĢi dentininde lazer ile çürük temizleme iĢlemi esnasında en iyi ablasyon 

oranının elde edilebilmesi için Er:YAG lazer cihazı (Resim 2.2) 2,94 dalga boyunda, 

200 mj enerji seviyesinde, 2,5 ml/min su akıĢ oranında ve 2 Hz hızındaki tekrarlayan 

atımlarda ayarlandı (De Oliveira ve ark 2009). Örneklerden yaklaĢık olarak 12 mm 

uzaklıkta olacak Ģekilde non-kontakt uç kullanılarak çürük temizlendi. Çürük 

temizleme iĢleminin sonlandırılmasına karar verilirken operatör tarafından grup 1’de 

olduğu gibi görsel ve dokunsal kriterler esas alındı.  

  

 Grup 3. Kemomekanik yöntem ile çürük temizleme 

  Kemomekanik yöntem için Carisolv jel (Çizelge 2.2) kullanıldı. Üretici 

firmanın önerileri doğrultusunda çürük yüzey kurutuldu. Carisolv jelin iki likidi 

otomatik karıĢtırma sağlayan Ģırıngası ile karıĢtırıldı ve jel Ģırınga yardımıyla çürük 

alana damlatıldı. Jelin kimyasal etki gösterebilmesi için 30 sn kavitede bekletildi. 

YumuĢamıĢ dentin özel el aletleri ile uzaklaĢtırıldı. Çürük temizleme iĢleminin 

sonlandırılmasına karar verilirken operatör tarafından grup 1’de olduğu gibi görsel 

ve dokunsal kriterler esas alındı. 

 

 

 

 

 

 

 

 Resim 2.2. Kullanılan lazer cihazı 
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 Üç yöntemin çürük uzaklaĢtırma etkinliğinin tayini için göz, sond,  lazer 

floresans (DIAGNOdent 2095, Kavo, Biberach, Germany) cihazı ile muayene, 

histolojik değerlendirme esas alındı. Bu çalıĢmada histolojik değerlendirme altın 

standart olarak kullanıldı (Bamzahim ve ark 2004, Unlu ve ark 2010). Göz, sond, 

lazer floresans cihazı ile değerlendirme 3 farklı gözlemci tarafından birer hafta arayla 

3 kez gerçekleĢtirildi. 

 Çürük temizleme yöntemleri ile temizlenen kavitelerde gözlemcilerin aynı 

noktalardan ölçüm yapabilmesi için örnekler iĢaretlendi. 

 Göz ile muayene: Göz ile yapılan muayene iyi bir aydınlatma altında 

kaviteler kurutularak gerçekleĢtirildi. Kavite tabanındaki iĢaretlenmiĢ noktalar ile 

sağlam dentin yüzeyi arasındaki renk değiĢikliğine/bozulmalara göre 

değerlendirmeler yapıldı. Gözlemcilerin birbirinden bağımsız olarak değerlendirdiği 

kavitelerde çürük yokluğu durumunda 0 (Resim 2.3.), çürük varlığı durumunda 1 

(Resim 2.4) skoru verildi (Lennon ve ark 2002, Gürbüz ve ark 2008). 

 Sond ile muayene: Ġnce uçlu bir sond yardımıyla gerçekleĢtirilen muayenede 

gözlemciler birbirinden bağımsız olarak sondun kavite yüzeyinde gezdirilirken 

takılıp/takılmamasına veya geri çekme hissinin varlığı/yokluğuna göre skorlandı. 

Gözlemcilerin birbirinden bağımsız olarak değerlendirdiği kavitelerde çürük yokluğu 
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durumunda 0 (Resim 2.3),  çürük varlığı durumunda 1 (Resim 2.4) skoru verildi 

(Lennon ve ark 2002, Gürbüz ve ark 2008).  

 Lazer floresans cihazı ile muayene: Bu aĢama DIAGNOdent 2095 cihazı 

(Resim 2.5) ile gerçekleĢtirildi. Cihazın düz yüzeyler için üretilmiĢ olan ―B‖ probu 

kullanıldı. Ölçümler yapılmadan önce üretici firmanın direktifleri ile seramik 

standart kullanılarak kalibrasyon iĢlemi yapıldı. DiĢin düz ve sağlam bir noktasından 

ölçüm yapılarak baĢlangıç değeri oluĢturuldu (sekonder kalibrasyon). Kalibrasyon 

her 10 örnekte bir tekrarlandı. ĠĢaretlenmiĢ noktalardan üç gözlemci her bir diĢ için 3 

ayrı ölçüm yaptı ve en yüksek gözlem değerini kendi ölçüm değeri olarak kaydetti. 

Ölçümler esnasında iĢaretli noktaların dıĢına çıkmamaya, probu diĢin uzun aksına dik 

yerleĢtirmeye ve probun ucunun kavite tabanındaki iĢaretlenmiĢ noktaya temas 

etmesine, diĢe basınç uygulamamaya, reflektör ıĢığının kapalı olmasına dikkat edildi. 

Gözlemcilerin lazer floresans kullanarak birbirinden bağımsız olarak yaptıkları 

ölçümlerde 30 ve üstü değerler rezidüel çürük olarak kabul edildi (Unlu ve ark 

2010). 

 

 Resim 2.3. Göz, sond ve lazer floresans cihazı ile değerlendirme sonucunda  

         3 gözlemcinin 0 skorunu verdiği örnek. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resim 2.4. Göz, sond ve lazer floresans cihazı ile değerlendirme sonucunda  

         3 gözlemcinin 1 skorunu verdiği örnek. 
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 Resim 2.5. Lazer floresans cihazı 

 

  

 

 Histolojik Değerlendirme: Diğer muayene yöntemleri ile tekrarlanan 

ölçümlerin sonrasında histolojik değerlendirme için örnekler akrilik kalıplara alındı. 

Isomet kesit cihazı (Resim 2.6) kullanılarak örnekler su soğutması altında elmas 

separe ile bukko-lingual yönde göz, sond ve lazer floresans ile değerlendirilen 

noktanın tam ortasından geçen 300-400 µm’lik dilimlere bölündü. Kesitler Olympos 

SZ4045 TRPT steromikroskopta (Resim 2.7) X15 ve X40 büyütme ile çürüğün 

varlığı ve yokluğu açısından görsel olarak değerlendirildi. Görsel değerlendirme 

kriterlerine göre çürük bölge ve sağlam bölge arasındaki renk farklılığı esas alındı. 

Gözlemcilerin bu renk faklılığını net bir Ģekilde ayırt etmelerini sağlamak için çürük 

bir diĢten kesit alındı. Çürük diĢten alınan kesit ile deney grubundaki kesitler 

karĢılaĢtırıldı. Üç gözlemcinin birlikte yaptığı değerlendirmeler sonucunda kesitler 

renk farklılığı yönünden karĢılaĢtırılırken çürük yokluğu durumunda 0 (Resim 2.8, 

2.10, 2.12), varlığı durumunda 1 (Resim 2.9, 2.11, 2.13) skoru verildi (Splieth ve ark 

2001, Bamzahim ve ark 2004). Histolojik değerlendirme çalıĢmanın altın standardı 

olarak kabul edildi.  
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 Resim 2.6. Isomet kesit cihazı 

  

 

 Resim 2.7. Histolojik değerlendirmede kullanılan stereomikroskop 

 

     

 

  

   

 Resim 2.8. Konvansiyonel yöntemle temizlenen ve tüm gözlemcilerin 0 

skoru           verdiği örnek  

   



37 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resim 2.9. Konvansiyonel yöntemle temizlenen ve tüm gözlemcilerin 1 

skoru           verdiği örnek  

    

 

 

 

 

 

 Resim 2.10. Lazer yöntemi ile temizlenen ve tüm gözlemcilerin 0 skoru  

                                verdiği örnek 

X15 X40 

X15 X40 
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 Resim 2.11. Lazer yöntemi ile temizlenen ve tüm gözlemcilerin 1 skoru  

                                verdiği örnek 

 

 

 

 

 

 

 

 Resim 2.12. Kemomekanik yöntem ile temizlenen ve tüm gözlemcilerin 0  

                                skoru verdiği örnek 

X15 X40 

X15 X40 
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 Resim 2.13. Kemomekanik yöntem ile temizlenen ve tüm gözlemcilerin 1   

                                skoru verdiği örnek 

 

 

 

 

 

 

2.3. Taramalı Elektron Mikroskobu ile Yüzey DeğiĢikliklerinin Ġncelenmesi 

 

X40 X15 

X15 X40 
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 Farklı çürük temizleme yöntemlerinin kavite tabanındaki dentin yüzeyinde 

oluĢturduğu yüzey değiĢikliklerini belirlemek için örnekler taramalı elektron 

mikroskobu (Resim 2.14) ile değerlendirildi. 

 ÇalıĢmanın bu aĢamasında 6 adet süt azı diĢi kullanıldı. ÇalıĢmanın diĢ seçim 

kriterlerine uygun olacak Ģekilde oklüzal yüzeyden dentine ulaĢmıĢ çürüğe sahip 6 

diĢ her bir grupta 2 diĢ olacak Ģekilde 3 gruba ayrıldı. Örneklerdeki mine çürüğü su 

soğutmalı sistem ve elmas frezler yardımıyla temizlendi. Dentin çürüğü ise 

çalıĢmanın birinci aĢamasında olduğu gibi konvansiyonel, lazer ve kemomekanik 

çürük temizleme yöntemleri kullanılarak görsel ve dokunsal kriterlere göre çürük 

olmadığı saptanana kadar temizlendi. 

  Dehidratasyon iĢlemi için örnekler farklı etanol konsantrasyonlarında (%70, 

%80, %90, %100) 15 dk bekletildikten sonra 24 saat oda ısısında bırakıldı. 

Hazırlanan örnekler metal uçlara yerleĢtirilerek havasız bir ortamda altın film 

tabakası ile kaplandı. Her bir örnek için x1000 ve x2000 büyütme olmak üzere 2 

fotomikrograf alındı. Fotomikrograflar tek gözlemci tarafından kör olarak 

değerlendirildi. 

 

 Resim 2.14. Taramalı elektron mikroskobu 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Sekonder Çürük Riskinin Değerlendirilmesi 
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ÇalıĢmanın 3. bölümünde kullanılacak olan çürük temizleme yöntemleri 

Çizelge 2.2.’de, hazırlanan kavitelerin restorasyonu için kullanılacak olan 

materyaller Çizelge 2.4.’de ve sekonder çürük teĢhisi için kullanılacak olan yöntem 

ve cihazlar Çizelge 2.5.’de gösterilmektedir. 

 

Çizelge 2.4. Kavitelerin restorasyonu için kullanılacak olan materyaller  

     Ticari adı                        Üretici firma 

Cam iyonomer siman                 3M ESPE Ketac molar           Seefeld, Germany 

     Easymiks  

Vernik         GC Fuji Varnish                    Tokyo, Japan 

Kompozit       3M ESPE Filtek Z250     St. Paul, USA 

Adheziv materyal                         Clearfil SE Bond                  Kuraray Medical LTD 

                                                                   Osaka, Japan 

 

 

Çizelge 2.5. Sekonder çürük teĢhisi için kullanılacak olan yöntem ve cihazlar

     Ticari adı                        Üretici firma 

Lazer floresans sistemi ile           DIAGNOdent 2095        Kavo, Biberach, Germany 

gerçekleştirilen muayene                

Radyografik değerlendirme         Digore Optime                 Soredeks, Finland 

          Fosfor Plak     

Histolojik değerlendirme             Isomet kesit cihazı           Buehler, Lake Bluff, IL, 

                                                                                                        ABD 

                                                     Olympus BX 53              Olympus, Osaka, Japan 

                                                   Floresans mikroskobu 

  

 Bu aĢamada, çalıĢmanın diĢ seçim kriterlerine uygun olacak Ģekilde, oklüzal 

yüzeyden dentine ulaĢmıĢ çürüğe sahip 120 adet süt azı diĢi kullanıldı.  

 DiĢlerdeki mine çürüğü su soğutmalı sistem ve elmas frezler yardımıyla 

uzaklaĢtırıldı ve diĢler 3 gruba ayrıldı. DiĢlerdeki dentin çürüğü ise her bir çürük 

temizleme yöntemi için toplam 40 diĢ olacak Ģekilde birinci aĢamadaki gibi 

konvansiyonel, lazer ve kemomekanik yöntem kullanılarak temizlendi. Operatör 

tarafından çürüklerin tamamen temizlendiğine birinci aĢamada olduğu gibi görsel ve 
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dokunsal kriterler kullanılarak karar verildi (Kidd ve ark 1996, Gürbüz ve ark 2008, 

ġengül 2008).  

 Çürük temizleme iĢleminin tamamlanmasıyla oluĢan kaviteler iki gruba 

ayrıldı. Ġlk gruba geleneksel cam iyonomer siman (3M ESPE Ketac Molar Easymix, 

D-82229 Seefeld, Germany), ikinci gruba kompozit materyal kullanılarak 

restorasyonlar (3M ESPE Filtek Z250, St. Paul, MN 55144-1000, USA) yapıldı.  

 Cam iyonomer simanın kullanıldığı 1. grupta, restorasyon materyali üretici 

firmanın direktifleri doğrultusunda karıĢtırılarak hava ile kurutulmuĢ kaviteye el 

aletleri ile yerleĢtirildi. SertleĢmesi tamamlanana kadar siman yüzeyi düzeltildi ve 

yüzey vernik ile kaplandı (GC Fuji Varnısh, Tokyo, Japan).  

 Kompozit materyalinin kullanıldığı 2. grupta ise kavite kurutulduktan sonra 

Clearfil SE Bond (Kuraray Medical LTD, Osaka, Japan) self etching primeri bütün 

kavite yüzeyine 10 sn boyunca tek kullanımlık fırça yardımıyla uygulandı ve hafif 

basınçlı hava ile kurutuldu. Ġkinci aĢamada bonding ajan tüm kavite yüzeyine 

uygulandıktan sonra hafif basınçlı hava ile dağıtılarak 20 sn LED ıĢık cihazı (Blue 

Swan Led, Dentanet, Türkiye) ile polimerize edildi. Tabakalama tekniği ile kaviteye 

3M ESPE Filtek uygulandı ve her tabaka 40 sn polimerize edildi (Blue Swan Led, 

Dentanet, Türkiye). 

 Üç farklı yöntem kullanılarak temizlenen kavitelerin cam iyonomer siman ve 

kompozit ile restore edilmesiyle 6 çalıĢma grubu elde edildi: 

 Grup 1: Kemomekanik sistemle temizlenip cam iyonomer siman ile restore 

edilen grup (KM+CĠS) 

 Grup 2: Kemomekanik sistemle temizlenip kompozit materyali ile restore 

edilen grup (KM+KOM) 

 Grup 3: Konvansiyonel sistemle temizlenip cam iyonomer siman ile restore 

edilen grup (K+CĠS) 

 Grup 4: Konvansiyonel sistemle temizlenip kompozit materyali ile restore 

edilen grup (K+KOM) 

 Grup 5: Lazer sistemi ile temizlenip cam iyonomer siman ile restore edilen 

grup (L+CĠS) 

 Grup 6: Lazer sistemi ile temizlenip kompozit materyali ile restore edilen 

grup (L+KOM) 

 İn vitro sekonder çürük modeli uygulanmadan önce restorasyonları 

tamamlanan örneklerden dijital radyografik görüntüler alınarak arĢivlendi. Dijital 
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radyografik görüntüler Digore Optime Fosfor Plak (Soredeks, Helsinki, Finland) 

sistemi kullanılarak elde edildi. Paralel teknik kullanılarak alınan periapikal 

radyografilerle örneklerin in vitro sekonder çürük oluĢturma modeli öncesindeki ve 

sonrasındaki farklılıkları karĢılaĢtırmak amacıyla görüntüleri tespit edildi. 

 İn vitro ortamda sekonder çürük oluĢturmak için Fontana ve ark (1996) 

tarafından geliĢtirilen mikrobiyal çürük modeli (Resim 2.15) kullanıldı. 

Mikrobiyolojik model öncesinde örneklerin hazırlanması: Sekonder çürük 

oluĢturulacak olan alanın standardizasyonunun sağlanması için örneklerdeki 

restorasyon çevrelerinin 0,5 mm’lik alanı hariç diğer bölgeleri aside karĢı dirençli 

tırnak cilası ile kapatıldı. Mikrobiyolojik model öncesinde tüm örnekler etilen oksit 

gazı ile steril edildi.   

Mikrobiyolojik modelde kullanılan solüsyonlar, mikroorganizmalar,  solüsyonların 

sirkülasyonları: Modelde tyrpticase soy broth (TSBS)  ve mineral yıkama (MW) 

solüsyonu olmak üzere 2 solüsyon kullanıldı. Dekstroz içermeyen % 5 sükroz ilaveli 

TSBS solüsyonuna St. Mutans ve L. Casei inoküle edildi ve solüsyon 

mikroorganizmalar için besiyeri olarak kullanıldı. Çürük oluĢumunu sağlamak için 

çürük oluĢum kabına TSBS solüsyonu günde toplam 63 ml (0,7 ml/dk) olmak üzere 

30 dakikalık period süresince 3 kere pompalandı. Stookey ve Stahlman (1976) 

tarafından modifiye edilen MW solüsyonu nötral pH’ı sağlamak için salivayı taklit 

eden bir solüsyon olarak kullanıldı. Bir litre MW solüsyonu için potasyum klorit 

(624,4 mg/l), sodyum klorit (866,6 mg/l), dipotasyum hidrojen fosfat (33,8 mg/l), 

magnezyum klorit (59,6 mg/l) ve kalsiyum klorit dihidrat (166,6 mg/l) kullanıldı. 

MW solüsyonu çürük oluĢum kabına günde toplam 945 ml (0,7 ml/dk)  olacak 

Ģekilde 210 dakikalık period süresince 3 kere pompalandı. Solüsyonların günlük 

uygulama süreleri Tablo 2.1’de gösterilmektedir. 

Mikrobiyolojik modelin oluşturulması:  Model oluĢturulurken kullanılan araç ve 

gereçler deney baĢlamadan önce etilen oksit gazı ile steril edildi. Modelde bir adet 

çürük oluĢum kabı kullanıldı. Bu kabın içine örnekler yerleĢtirildi. Kaba yerleĢtirilen 

gruptaki örnekler aerobik ortamda 37 
0
C etüv içinde manyetik karıĢtırıcı üzerine 

yerleĢtirildi. Çürük oluĢum kabında TSBS ve MW solüsyonlarının kaba ulaĢmasını 

sağlayan iki giriĢ, solüsyonların uygulama sürelerinin sonunda kaptan drenajını 

sağlayan bir çıkıĢ (0,7ml/dk) oluĢturuldu. Bilgisayar düzeneği ile otomatik olarak 

solüsyonların sirkülasyonu sağlandı. Deney düzeneği Resim 2.15’de 
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gösterilmektedir. Örnekler sürekli sirkülasyonun devam ettiği deney düzeneği içinde 

14 gün boyunca bekletildi.   

 

 Resim 2.15. Ġn vitro mikrobiyolojik çürük modeli 

 

 

  

 

 

Tablo 2.1: İn vitro mikrobiyal çürük modelinde kullanılan solüsyonların günlük 

uygulama zamanları 

 

  

 Mikrobiyolojik modelden 14 gün sonra uzaklaĢtırılan örneklerin sekonder 

çürük tespiti için ölçüm yapılacak alanları belirlendi (Resim 2.16, Resim 2.17). 

Ölçüm yapılacak alan restorasyon-marjin birleĢimlerinden yaklaĢık 0,5 mm uzaklıkta 

bir alan olacak Ģekilde aside karĢı dirençli tırnak cilası ile iĢaretlendi.  

SAATLER UYGULANAN SOLÜSYON 

08:00-08:30 TSBS 

08:30-12:00 MW 

12:00-12:30 TSBS 

12:30-16:00 MW 

16:00-16:30 TSBS 

16:30-08:00 MW 

TSBS 

Çürük 

oluĢum kabı 

Bilgisayar 

düzeneği 

  MW 

BoĢaltım kabı 

kabı 
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 Resim 2.16. Kompozit materyali ile restore edilen bir örneğin sekonder çürük 

            modeli sonrası görüntüsü 

 

   

 

 

 Resim 2.17. Cam iyonomer siman ile restore edilen bir örneğin sekonder  

           çürük modeli sonrası görüntüsü 

 

   

 

 Sekonder çürük tespiti için iĢaretlenen alanlar 3 farklı değerlendirme yöntemi 

kullanılarak değerlendirildi. 

 Radyografik değerlendirme: Deneyin baĢlangıcında alınan radyografilere 

benzer Ģekilde dijital radyografik görüntüler Digore Optime Fosfor Plak (Soredeks, 

Helsinki, Finland) sistemi kullanılarak elde edildi. Sekonder çürük oluĢumunun 

tespiti için örneklerden mikrobiyolojik model uygulanmadan önce ve sonra olmak 
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üzere alınan 2 adet radyografi ile örneklerde model sonrasındaki sekonder çürük 

oluĢumu karĢılaĢtırıldı. Paralel tekniğe uygun Ģartlar oluĢturularak alınan 

radyografiler 3 gözlemci tarafından birbirinden bağımsız olarak bir hafta arayla 3 

kere olacak Ģekilde çürüğün varlığı ve yokluğu açısından değerlendirildi. 

Değerlendirmede radyografilerde sekonder çürük tespit edilemediyse 0, minede 

sekonder çürük gözlendiyse 1, sekonder çürüğün dentine ilerlediği gözlendiyse 2 

skoru verildi (Neuhaus ve ark 2012).  

 Lazer floresans cihazı ile değerlendirme: Bu değerlendirme çalıĢmanın ilk 

aĢamasında anlatıldığı gibi gerçekleĢtirildi. Ölçümler birer hafta arayla 3 kere 

tekrarlandı. Ölçümler esnasında iĢaretli noktaların dıĢına çıkmamaya, probu diĢin 

uzun aksına dik yerleĢtirmeye ve probun ucunun iĢaretlenmiĢ noktaya temas 

etmesine, diĢe basınç uygulamamaya, reflektör ıĢığının kapalı olmasına dikkat edildi. 

Elde edilen veriler üretici firmanın belirttiği eĢik değerlere göre yorumlandı. 

Gözlemciler tarafından yapılan değerlendirmelerde sekonder çürük saptanmadı veya 

sadece minede olduğu saptandı ise 0, dentine ilerlediği belirlendiyse 1 skoru verildi 

(Tablo 2.2). 

 

Tablo 2.2: DIAGNOdent ölçümlerinin değerlendirme kriterleri 

 

SKORLAR DEĞERLER ÇÜRÜK SEVĠYESĠ 

0 

(Mine) 

0-14 

Çürük yok yada minenin 

dıĢ yarısında sınırlanmıĢ 

histolojik mine çürüğü 

15-20 Minede sınırlı çürük 

1 

(Dentin) 

21-30 
Mine-dentin birleĢiminden 

dentine ulaĢan çürük 

31-99 Derin dentin çürüğü 

 

 

 Floresans mikroskobu ile değerlendirme: Akrilik kalıplara tutturulan 

örnekler, Isomet kesit cihazı kullanılarak iĢaretlenmiĢ noktaların tam ortasından 

olacak Ģekilde bukko-lingual yönde 300-400 µm’lik dilimlere bölündü.  

 Sekonder çürüğün belirlenmesi ve lezyon derinliğinin tespit edilmesi için 

floresans mikroskobu (Olympus BX53, Tokyo, Japan) (Resim 2.18) ve Olympus XC 

ölçüm ve fotoğraflama programı (DP system, DP Manager Software) kullanıldı.  
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 Resim 2.18. Floresans mikroskobu 

 

 

 

 Floresans mikroskobu ile değerlendirme yapmadan önce elde edilen kesitlerin 

floresans özelliğini arttırmak için perilen diimid (PDI) solüsyonu kullanıldı. Kesitler 

24 saat PDI solüsyonunda bekletildi. Bekleme süresinin ardından deiyonize su ile 

yıkatılıp kurutuldu.  

 Kurutulan kesitler floresans mikroskobu ile X40 büyütmede incelendi. 

Kesitlerin görüntülenmesi için floresans mikroskobunda bilgisayar ekranına yeĢil 

görüntü veren mavi filtre kullanıldı. Fotoğraflama ve ölçüm programı aracılığı ile 

elde edilen görüntüler bilgisayara kaydedildi (Resim 2.19).  

 Kaydedilen görüntülerde tespit edilen sekonder çürük, lezyonun 

minede/dentinde sonlanıĢına ve lezyon derinliğinin mikrometre olarak saptanmasına 

göre 2 ayrı Ģekilde değerlendirildi. 

Lezyon alanının saptanması: Lezyon alanı saptanırken Olympus XC ölçüm programı 

kullanıldı. Kaydedilen görüntülerde sağlam doku ile çürük doku arasındaki renk 

farkına dayanarak çürük olduğu tespit edilen alanda bilgisayar aracılığı ile 

mikrometre olarak otomatik alan hesaplaması yapıldı ve elde edilen değer lezyon 

alanı olarak kaydedildi.  
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Lezyonun minede ya da dentinde sonlanışına göre değerlendirilmesi: Kaydedilen 

görüntüler, çürük doku ile sağlam doku arasındaki floresans farkı nedeniyle oluĢan 

renk farklılığı esas alınarak lezyonun minede ya da dentinde sonlanıĢına göre görsel 

olarak değerlendirildi. Görüntülerde sekonder çürük minede sonlanıyor ise 0, 

dentinde sonlanıyor ise 1 skoru verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Resim 2.19. Floresans mikroskobu ile yapılan değerlendirme sonucunda  

           sekonder çürük alanı tespit edilen bir örnek  
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2.5. Ġstatistiksel Değerlendirme 
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 ÇalıĢmanın istatistiksel değerlendirmeleri Selçuk Üniversitesi Tıbbi Ġstatistik 

Bilim Dalı’nda SPSS for Windows Release 15.0 Software (SPSS Inc, Chiago, IL) 

istatistik programı kullanılarak gerçekleĢtirildi. 

 

2.5.1. Çürük temizleme yöntemlerinin etkinliklerinin istatistiksel 

değerlendirilmesi  

 

 Çürük temizleme yöntemlerinin etkinliklerinin birbirleri ile karĢılaĢtırılması 

için Ki-kare testi yapıldı. 

 Gözlemcilerin göz, sond, lazer floresans ve histolojik olarak yaptıkları 

değerlendirmelerin sonucunda;  

- Gözlemcinin kendi ölçümleri arasındaki tutarlılığının,  

- Gözlemciler arası tutarlılığın  

- TeĢhis yöntemlerinin birbirleri ile olan genel tutarlığının belirlenebilmesi 

için Cronbach alfa güvenilirlik testi yapıldı. 

  Gözle muayene, sondla muayene ve lazer floresans ölçümlerinin altın 

standart olarak kabul edilen histolojik değerlendirme sonuçlarına göre tutarlılıkları 

“Cohen’s Kappa Analizi” ile değerlendirildi. Bu analiz sayesinde Kappa katsayıları 

elde edildi ve her gözlemci için duyarlılık, belirlilik, pozitif kestirim değeri, negatif 

kestirim değeri ve doğruluk oranları hesaplandı. Kappa katsayılarının yorumu Landis 

ve Koch (1977)’un kriterleri esas alınarak yapıldı (Çizelge 2.6.). 

 

2.5.2. Sekonder çürük riskinin istatistiksel değerlendirilmesi 

 

 Konvansiyonel, lazer ve kemomekanik çürük temizleme yöntemlerinin 

sekonder çürük riski açısından floresans mikroskobu ile yapılan değerlendirmeleri 

sonucunda elde edilen lezyon alanları arasındaki farklılıkların tespiti için Kruskal 

Wallis varyans analizi uygulandı. Farklılıkların hangi gruplar arasında olduğu 

belirlemek için Mann-Whitney U testi yapıldı. 

 Sekonder çürük tespiti için radyografik ve lazer floresans ile  yapılan 

değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgularla gözlemcilerin kendi içlerindeki ve 

aralarındaki tutarlılığın belirlenmesi için Cronbach alfa güvenilirlik testi uygulandı.   

 Lezyonun minede ya da dentinde sonlanıĢına göre yapılan skorlama altın 

standart kabul edilerek sekonder çürük tespit yöntemlerinin her gözlemci için 
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duyarlılık, belirlilik, pozitif kestirim değeri, negatif kestirim değeri ve doğruluk 

oranları hesaplandı. 

 

 Çizelge 2.6. Kappa Ġstatistiğine göre tutarlılık değerlendirilmesi 

 

Kappa Katsayısı                                                            Yorum 

< 0.00                                                                             Uyum yok 

0.0 -0.20                                                                 Önemsiz derecede uyum 

0.21 — 0.40                                                                       Minimal uyum 

0.41 — 0.60                                                              Orta derecede uyum 

0.61 — 0.80                                                              Önemli derecede uyum 

0.81-1.00                                                                  Neredeyse mukemmel uyum 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BULGULAR 
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 Üç farklı çürük temizleme yönteminin etkinliklerinin, dentin yüzeyinde 

meydana getirdikleri değiĢiklerinin ve sekonder çürüğe karĢı dirençlerinin 

değerlendirildiği bu çalıĢmada, bulgular 3 ana baĢlık altında sunulmuĢtur. 

 

3.1. Çürük temizleme yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesine ait 

bulgular  

 

 Konvansiyonel, lazer ve kemomekanik yöntemlerin çürük temizleme 

etkinlikleri değerlendirildiğinde yöntemler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olmadığı bulundu (p>0,05) (Tablo 3.1). 

 

Tablo 3.1. Çürük temizleme yöntemlerinin birbiri ile karĢılaĢtırılması sonucu         

        rezidüel çürük saptanan diĢ sayısı 

 

Çürük uzaklaĢtırma yöntemi 
Rezidüel çürük saptanan örnek sayısı 

(%) 

Konvansiyonel (n=20) 3 (%15) 

Lazer (n=20)   2 (%10) 

Kemomekanik (n=20) 4 (%20) 

 

 

Gözlemciler içi uyum 

 

  Ġn vitro ortamda konvansiyonel, lazer ve kemomekanik yöntemler ile 

temizlenen kavitelerin rezidüel çürük açısından değerlendirilmesi 3 gözlemci 

tarafından birer hafta arayla gözle, sondla, lazer floresans cihazı kullanılarak yapıldı. 

Gözlemcilerin ölçümlerinin kendi içlerindeki uyum değerleri Çizelge 3.1’de 

gösterildi.  

 

 

 

 

 

 

 Çizelge 3.1. Gözlemci-içi uyum değerleri 
 
                                                 1. Gözlemci                       2. Gözlemci                    3. Gözlemci 

                               K                     0,94                                 0,80                           1,00 
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Gözle muayene.           L                     0,13                                 0,76                           0,23 

                                       KM                 0,69                   0,56                           0,21 

Gözle muayene Genel        0,63       0,71     0,62 

                               K                     0,59                                 0,80                           1,00 

Sondla muayene      L                     0,74                                 0,56                 0,62 

                                      KM                 0,80                   0,26                           0,21 

Sondla muayene Genel        0,73        0,58     0,72 

       K                      0,78                                 0,82                           0,79 

LF  .    L                      0,81                                 0,89                 0,65 

                          KM                  0,91                                  0,71                           0,90 

LF             Genel         0,84        0,79               0,79 

 

K: Konvansiyonel yöntem L: Lazer yöntemi KM: Kemomekanik yöntem  LF: Lazer floresans    

  

 

Çürük temizleme yöntemlerine bakılmaksızın hesaplanan gözlemci içi uyum 

değerlerine göre;   

 Gözle yapılan muayene neticesinde 1. gözlemci için 0,63, 2. gözlemci için 

0,71, 3. gözlemci için 0,62 uyum değeri tespit edildi. 

 Sondla yapılan muayene neticesinde 1. gözlemci için 0,73, 2. gözlemci için 

0,58, 3. gözlemci için 0,72 uyum değeri elde edildi.  

 LF cihazının 1. gözlemci için 0,84, 2. gözlemci için 0,79, 3. gözlemci için 

0,79 oranında uyum gösterdiği gözlendi.  

 Her 3 gözlemci için de gözlemci içi en yüksek uyum değerinin LF ile yapılan 

ölçümlere ait olduğu tespit edildi. 

 Çürük temizleme yöntemlerine göre gözlemci içi uyum değerlerinde;   

 Konvansiyonel yöntemle temizlenen kavitelerde yapılan ölçümlerde en 

yüksek uyum değerinin 1. gözlemci için gözle yapılan muayene (0,94), 2. 

gözlemci için LF cihazı ile yapılan muayene (0,82), 3. gözlemci için göz ve 

sond ile yapılan muayene (1,00) olduğu belirlendi.  

 Lazer yöntemi ile temizlenen kavitelerde yapılan ölçümlerde en yüksek uyum 

değerinin 3 gözlemci için de LF cihazı ile yapılan değerlendirme olduğu 

bulundu (1. gözlemci için 0,81, 2. gözlemci için 0,89, 3. gözlemci için 0,65). 

 Kemomekanik yöntemle temizlenen kavitelerde yapılan ölçümlerde en 

yüksek uyum değeri 3 gözlemci için de LF cihazı ile yapılan 

değerlendirmelerden elde edildi (1. gözlemci için 0,91, 2. gözlemci için 0,71, 

3. gözlemci için 0,90). 
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Gözlemciler arası uyum 

 

 Gözlemcilerin kendi aralarındaki uyumun hesaplanması için her gözlemcinin 

yaptığı 3 ölçümün ortalaması alınarak her gözlemci için tek bir ölçüm değeri 

kaydedildi. Gözlemcilerin kendi aralarındaki uyum değerleri Çizelge 3.2’de 

gösterildi.  

 

 Çizelge 3.2. Gözlemciler arası uyum değerleri 
 

                                              Konvansiyonel                Lazer                   Kemomekanik         Genel 

 Gözle muayene                                 0,91                             0,43               0,43                         0,60 

          

Sondla muayene                 0,89                             0,32               0,17            0,53 

 

LF  .                           0,94                             1,00               0,91            0,94 

   

    

 Çürük temizleme yöntemlerine bakılmaksızın hesaplanan gözlemciler arası 

uyum değeri gözle yapılan muayene neticesinde 0,60, sondla yapılan muayene 

neticesinde 0,53, LF cihazı ile yapılan muayene neticesinde 0,94 olarak tespit edildi. 

En yüksek gözlemciler arası uyum değerinin LF cihazı ile yapılan değerlendirme 

olduğu belirlendi. 

 Konvansiyonel, lazer ve kemomekanik sistemle temizlenen kavitelerde gözle 

muayene, sondla muayene ve LF ile yapılan değerlendirmeler sonucunda gözlemciler 

arasındaki uyumun LF cihazı ile yapılan ölçümlerde daha yüksek olduğu gözlendi. 

  

TeĢhis yöntemlerinin birbiri ile uyumu 

 

 Gözle muayene, sondla muayene, LF cihazı ve altın standart olarak kabul 

edilen histolojik değerlendirme sonuçları arasındaki uyum istatistiksel olarak Kappa 

analizi ile değerlendirildi. Bu analiz sonucunda gözlemcilere ve çürük temizleme 

yöntemlerine göre elde edilen Kappa değerleri sırası ile Çizelge 3.3’te ve Çizelge 

3.4’te gösterilmektedir.  

Kappa değerlerine göre; 

Kappa Katsayısı                                                           Yorum 
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< 0.00                                                                            Uyum yok 

0.0 -0.20                                                                Önemsiz derecede uyum 

0.21 — 0.40                                                                  Minimal uyum 

0.41 — 0.60                                                             Orta derecede uyum 

0.61 — 0.80                                                             Önemli derecede uyum 

0.81-1.00                                                              Neredeyse mukemmel uyum  

 

 

 Çizelge 3.3. Gözlemcilerin yaptıkları gözle muayene, sondla muayene ve LF 

           ölçümlerinin histolojik kesitler ile uyumluluğu 
 

    GÖZLEMCĠ      KAPPA 

                                                                                    

              1                        0,31                                           

Gözle muayene                                 2                                                                                                  0,51 

              3                       0,57       

                                                                                    

              1                        0,71                                           

Sondla muayene                               2                                                                                                  0,61 

              3                       0,79 

                                                                                    

              1                        0,61                                           

LF ile muayene                                 2                                                                                         0,71 

              3          0,71 

   

  

 Çürük teĢhis metodlarının muayene sonuçlarının histolojik değerlendirme 

sonuçları ile uyumunun hesaplanması neticesinde 1. ve 3. gözlemciler için sond ile 

yapılan değerlendirmenin en yüksek uyum gösterdiği belirlendi (1. gözlemci için 

κ=0,71 önemli derecede uyum, 3. gözlemci için κ=0,79 önemli derecede uyum). 

Ġkinci gözlemci için en yüksek uyum değeri ise LF ile yapılan ölçümlerden 

hesaplandı (κ=0,71 önemli derecede uyum). Bu sonuçlara göre 3 gözlemci için gözle 

yapılan değerlendirmelerde minimal ve orta derecede uyum gözlenirken, sond ve LF 

ile yapılan değerlendirmelerde önemli derecede uyum tespit edildi. 

 

 

 Çizelge 3.4. Gözlemcilerin yaptıkları gözle muayene, sondla muayene ve LF 

                      ölçümlerinin histolojik kesitler ile çürük temizleme 

yöntemlerine                            göre uyumluluğu 
 



56 
 

    GÖZLEMCĠ    YÖNTEM      KAPPA 

 

                                                                                   Konvansiyonel                            0,77 

   1             Lazer                                           0,11 

                Kemomekanik                             0,21 

 

Gözle                                                                         Konvansiyonel                            0,45 

Muayene                                2                                  Lazer                                           0,44 

                                       Kemomekanik                             0,60 

                                               3                                  Konvansiyonel                            0,77 

                                                                                   Lazer                                           0,44 

                 Kemomekanik                            0,45 

                                                                                                 

 

        Konvansiyonel                             0,77 

   1                           Lazer                                            0,61 

                       Kemomekanik                             0,77 

Sondla                                                                           Konvansiyonel                            1,00 

Muayene                                2                                 Lazer                                            0,77 

                                                    Kemomekanik                              0,61 

                                               3                                 Konvansiyonel                             1,00 

                                                                                                               Lazer                                            0,61 

               Kemomekanik                              0,77 

 

 

                                                                                  Konvansiyonel                             0,77 

   1                           Lazer                                            0,64 

               Kemomekanik                              0,48 

LF ile                                                                  Konvansiyonel                             1,00 

Değerlendirme                       2                                 Lazer                                            0,64 

                                      Kemomekanik                              0,48 

                                               3                                 Konvansiyonel                             1,00 

                                                                                  Lazer                                            0,64 

                Kemomekanik                              0,48 

 

 

 

 

 Çürük temizleme yöntemleri dikkate alınarak hesaplanan gözle muayene 

sonuçlarına göre 1. ve 3. gözlemcinin konvansiyonel sistemle temizlenen kaviteleri 

değerlendirdiği ölçümlerde en yüksek uyum (κ=0,77), 2. gözlemcinin kemomekanik 

sistemle temizlenen kaviteleri değerlendirdiği ölçümlerde en yüksek uyum gözlendi  

(κ=0,60). 
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 Sondla muayene sonuçlarına göre 2. ve 3. gözlemcilerin konvansiyonel 

yöntemle temizlenen kavitelerde mükemmel uyum göstererek en yüksek uyum 

değeri elde ettikleri belirlendi (κ=1,00). Birinci gözlemcinin ise konvansiyonel ve 

kemomekanik yöntemle temizlenen kavitelerde önemli derecede uyum değeri elde 

ettiği tespit edildi (κ=0,77).  

 LF ile değerlendirme sonuçlarına göre 3 gözlemcinin de konvansiyonel 

yöntemle temizlenen kavitelerde yaptıkları ölçümlerde en yüksek uyuma sahip 

oldukları gözlendi (1. gözlemci için κ=0,77, 2. gözlemci için κ=1,00, 3. gözlemci 

için κ=1,00). 

   

Duyarlılık, belirlilik, pozitif kestirim, negatif kestirim ve doğruluk oranı 

değerlerine ait bulgular 

 

 Rezidüel çürüğün teĢhis edilmesinde kullanılan gözle muayene, sondla 

muayene, LF ve altın standart olarak kabul edilen histolojik değerlendirmenin çürük 

temizleme yöntemlerine bakılmaksızın hesaplanan duyarlılık (sensitivite= SN), 

belirlilik (spesifite= SP), pozitif kestirim (pozitif prediktif value= +PV), negatif 

kestirim (negatif prediktif value= -PV), doğruluk oranı (accuracy rate= DO) değerleri 

Çizelge 3.5’de gösterildi. Çürük temizleme yöntemlerine göre hesaplanan değerler 

ise Çizelge 3.6, 3.7 ve 3.8’de gösterildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çizelge 3.5. Üç gözlemcinin gözle, sondla, LF cihazı ile yaptıkları  

          muayenelerin histolojik tanı kriterlerine göre duyarlılık, belirlilik, 

                     pozitif kestirim, negatif kestirim ve doğruluk oranı değerleri 
          

                                    Gözlemci                SN        SP            +PV     -PV            DO 

                               

   1              0,50                 0,86               0,36     0,91           0,81 
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Gözle muayene  2              0,50       0,96               0,66     0,92               0,90 

 

   3              0,50       0,98               0,80     0,92               0,91 

 

   Ort              0,50                  0,93                0,61               0,92               0,87 

                               

 

   1              0,75        0,96                0,75      0,75           0,93 

Sondla muayene  2              0,62        0,96                0,71      0,94              0,91 

   3              0,87        0,96                0,77      0,98              0,95 

 

   Ort              0,75                   0,96               0,74                0,89              0,93    

             

   1              0,62       0,96                  0,71        0,94           0,91 

LF ile muayene  2              0,75       0,96                  0,75        0,75            0,93 

   3              0,75       0,96                  0,75        0,96            0,93 

 

   Ort              0,71                  0,96                 0,74                 0,88            0,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çizelge 3.6. Üç gözlemci için konvansiyonel sistemle temizlenip gözle,  

           sondla, LF cihazı ile muayene yapılan kavitelerde histolojik tanı 

           kriterlerine göre duyarlılık, belirlilik, pozitif kestirim, negatif 

                      kestirim ve doğruluk oranı değerleri 
          

                                    Gözlemci                SN        SP            +PV     -PV            DO 

                               

   1              0,66       1,00             1,00      0,94           0,95 
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Gözle muayene  2              0,33       1,00             1,00      0,89              0,90 

 

   3              0,66       1,00             1,00      0,94              0,95 

 

   Ort              0,55       1,00               1,00      0,92           0,92 

                               

   1              1,00       1,00               1,00      1,00           1,00 

Sondla muayene  2              1,00        0,88               0,50      1,00              0,90 

   3              1,00       1,00               1,00      1,00              1,00 

 

   Ort              1,00                 0,96                0,83                 1,00              0,97 

                               

   1              0,66       1,00               1,00      0,94           0,95 

LF ile muayene  2              1,00       1,00               1,00      1,00              1,00 

   3              1,00       1,00               1,00      1,00              1,00 

 

   Ort              0,89                  1,00              1,00                  0, 98             0, 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Çizelge 3.7. Üç gözlemci için lazer sistemi ile temizlenip gözle, sondla, LF 

            cihazı ile muayene yapılan kavitelerde histolojik tanı  

             kriterlerine göre duyarlılık, belirlilik, pozitif kestirim, negatif 

             kestirim ve doğruluk oranı değerleri 
          

                                    Gözlemci                SN        SP            +PV     -PV            DO 

                               

   1              0,50                 0,72                 0,16     0,92           0,70 

 

Gözle muayene  2              0,50       0,94               0,50     0,94               0,90 

 



60 
 

   3              0,50       0,94               0,50     0,94               0,90 

 

   Ort              0,50                 0,87                 0,39               0,93               0,83 

                               

 

   1              0,66       1,00                 1,00     0,94           0,95 

Sondla muayene  2              1,00       0,94                 0,66     1,00               0,95 

   3              1,00       0,88                 0,50     1,00               0,90 

 

   Ort              0,89                  0,94                 0,72              0,98               0,93    

             

   1              0,50       1,00                 1,00     0,94              0,95 

LF ile muayene  2              0,50       1,00                 1,00     0,94                 0,95 

   3              0,50       1,00                 1,00     0,94                 0,95 

 

   Ort              0,50                  1,00                1,00               0,94                 0,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çizelge 3.8. Üç gözlemci için kemomekanik sistem ile temizlenip gözle,  

           sondla, LF cihazı ile muayene yapılan kavitelerde histolojik tanı 

           kriterlerine göre duyarlılık, belirlilik, pozitif kestirim, negatif 

           kestirim ve doğruluk oranı değerleri 
          

                                    Gözlemci                SN        SP            +PV     -PV            DO 

                               

   1              0,33                 0,88               0,33     0,88           0,80 

 

Gözle muayene  2              0,66       0,94               0,66     0,94               0,90 

 

   3              0,66       1,00               1,00     0,89               0,90 
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   Ort              0,55                  0,94                0,66               0,90               0,87 

                               

 

   1              0,66        1,00                1,00     0,94           0,95 

Sondla muayene  2               
* 

                      0,94                
*
     0,84               0,80 

   3              0,66         1,00                1,00     0,94               0,95 

 

   Ort              0,44                    0,98                0,67             0,91               0,90    

             

   1              0,66       0,88                  0,50     0,93           0,85 

LF ile muayene  2              0,66       0,88                  0,50     0,93               0,85 

   3              0,66       0,88                  0,50     0,93               0,85 

 

   Ort              0,66                  0,88                 0,50              0,93               0,85 

 

 

Duyarlılık değerlerine ait bulgular 

 

 Çürük temizleme yöntemlerine göre ayrım yapılmadan hesaplanan genel 

duyarlılık değerlerinde ortalama olarak en yüksek duyarlılık değerine sahip teĢhis 

yöntemininin sondla muayene olduğu belirlendi (SN= 0,75). Daha sonra sırasıyla LF 

cihazı ve gözle değerlendirmenin geldiği gözlendi (Çizelge 3.5) 

 Konvansiyonel yöntemle çürük temizleme iĢleminin sonunda: 

 Gözle muayenede en düĢük duyarlılık değerinin 2. gözlemciye ait olduğu 

bulunurken (SN= 0,33), 1. ve 3. gözlemciler için aynı duyarlılık değeri belirlendi 

(SN= 0,66). Ortalama duyarlılık değeri 0,55 olarak hesaplandı.  

 Sondla muayene neticesinde 3 gözlemci için aynı duyarlılık değeri belirlendi 

(SN= 1,00).  

 LF ile rezidüel çürüklerin teĢhisinde en yüksek duyarlılık değeri 2. ve 3. 

gözlemcilerin ölçümlerinden (SN=1,00) en düĢük duyarlılık değeri 1. gözlemcinin 

ölçümlerinden elde edildi (SN= 0,66). Ortalama duyarlılık değeri 0,89’dur. 

 Lazer yöntemi ile çürük temizleme iĢleminin sonunda: 

 Gözle ve LF ile muayene neticesinde 3 gözlemci için aynı duyarlılık değeri 

belirlendi (SN= 0,50). 

 Sondla muayene neticesinde 2. ve. 3. gözlemcilerin ölçümlerinden aynı 

duyarlılık değeri elde edilirken (SN= 1,00), en düĢük duyarlılık değeri 1. 
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gözlemcinin ölçümlerinden hesaplandı (SN= 0,66). Ortalama duyarlılık değeri 

0,89’dur. 

 Kemomekanik yöntem ile çürük temizleme iĢleminin sonunda: 

 Gözle muayenede en yüksek duyarlılık değeri 2. ve 3. gözlemcilerin 

ölçümlerinden elde edildi (SN= 0,66). En düĢük değer ise 1. gözlemcinin 

ölçümlerinden hesaplandı (SN= 0,33). Ortalama belirlilik değeri 0,55’tir. 

 Sondla muayenede 1. ve 3. gözlemcilerin verilerinden aynı duyarlılık değeri 

elde edilirken 2. gözlemci bu değerlendirme esnasında sondla muayene kriterlerine 

ait tüm skorları kullanmadığı için duyarlılık değeri hesaplanamadı. Ortalama 

duyarlılık değeri 0,44’tür. 

 LF ile muayene neticesinde 3 gözlemci için aynı duyarlılık değeri belirlendi 

(SN= 0,66). 

 

Belirlilik değerine ait bulgular 

 

 Gözlemcilerin yaptığı ölçümler neticesinde elde edilen verilerle çalıĢmada 

kullanılan tüm çürük temizleme ve teĢhis yöntemlerinde yüksek belirlilik değeri 

hesaplandı (Çizelge 3.5, 3.6, 3.7, 3.8). 

 

Pozitif kestirim değerine ait bulgular 

 

 Çürük teĢhis yöntemleri içerisinde her 3 gözlemci için ortalama olarak sondla 

ve LF ile muayenede aynı pozitif kestirim değerinin elde edildiği (+PV= 0,74) en 

düĢük değerin gözle muayeneye ait olduğu belirlendi (+PV= 0,61).   

 

 

 Konvansiyonel yöntemle çürük temizleme iĢleminin sonunda: 

 Gözle muayene ve LF ile muayenede tüm gözlemciler için aynı pozitif 

kesitirim değeri hesaplandı (+PV= 1,00).   

 Sondla muayenede ise en düĢük pozitif kestirim değeri 2. gözlemcinin 

ölçümlerinde elde edilirken (+PV= 0,50).  , 1. ve 3. gözlemcilerin ölçümlerinden 

aynı değer bulundu (+PV= 1,00). Ortalama pozitif kestirim değeri 0,83’tür. 

 Lazer yöntemi ile çürük temizleme iĢleminin sonunda: 
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 Gözle muayenede 2. ve 3. gözlemci için 0,50 değeri bulunurken, 1. 

gözlemcinin verilerinden 0, 16 değeri elde edildi. Ortalama pozitif kestirim değeri 

0,39’dur. 

 Sondla muayenede en yüksek pozitif kestirim değerinin 1. gözlemcinin 

ölçümlerine ait olduğu belirlendi (+PV= 1,00). Daha sonra sırasıyla 2. ve 3. 

gözlemcinin ölçümlerinin geldiği gözlendi (2. gözlemci için  +PV= 0,66, 3. gözlemci 

için +PV= 0,50). Ortalama pozitif kestirim değeri 0,72’dir.  

 LF ile muayene neticesinde 3 gözlemci için aynı pozitif kestirim değeri 

belirlendi (+PV= 1,00). 

 Kemomekanik yöntem ile çürük temizleme iĢleminin sonunda: 

 Gözle muayenede en yüksek pozitif kestirim değeri 3. gözlemcinin 

ölçümlerinden elde edilirken (+PV= 1,00), en düĢük değerin 1. gözlemciye ait 

olduğu belirlendi (+PV= 0,33). Ortalama pozitif kestirim değeri 0,66’dır. 

 Sondla muayenede 1. ve 3. gözlemcilerin verilerinden aynı duyarlılık değeri 

elde edilirken (+PV= 1,00), 2. gözlemci bu değerlendirme esnasında sondla muayene 

kriterlerine ait tüm skorları kullanmadığı için duyarlılık değeri hesaplanamadı. 

Ortalama duyarlılık değeri 0,67’dir. 

 LF ile muayene neticesinde 3 gözlemci için aynı pozitif kestirim değeri 

belirlendi (+PV= 0,50). 

 

Negatif kestirim değerine ait bulgular 

 

 Gözlemcilerin yaptığı ölçümler neticesinde elde edilen verilerle çalıĢmada 

kullanılan tüm çürük temizleme ve teĢhis yöntemlerinde yüksek negatif kestirim 

değerleri hesaplandı (Çizelge 3.5, 3.6, 3.7, 3.8). 

 

 

Doğruluk oranı değerine ait bulgular 

 

 Çürük temizleme yöntemleri dikkate alınmaksızın elde edilen sonuçlara göre 

en yüksek doğruluk oranı değeri sond ile yapılan ölçümlerden hesaplandı (DO= 

0,93). LF ile yapılan ölçümlerden 0,92, göz ile yapılan ölçümlerden 0,87 doğruluk 

oranı değeri elde edildi. 
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 Çürük temizleme yöntemlerine göre göz, sond ve LF ile yapılan ölçümler 

sonucunda gözlemcilerin konvansiyonel yöntemle temizlenen kavitelerde yaptıkları 

ölçümlerden elde edilen doğruluk oranı değerlerinin lazer ve kemomekanik 

yöntemlerle temizlenen kavitelerden daha yüksek olduğu belirlendi (Çizelge 3.6, 

Çizelge 3.7, Çizelge 3.8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Taramalı elektron mikroskobu ile yüzey değiĢikliklerinin incelenmesine ait 

bulgular 

 

 Konvansiyonel, lazer ve kemomekanik yöntemlerle çürük temizlendikten 

sonra süt diĢi dentin yüzeyi taramalı elektron mikroskobu ile incelendi. 

 Konvansiyonel yöntemle temizlenen kavitelerde dentin yüzeyinde homojen 

ve kalın bir smear tabakası tespit edildi. Dentin tübüllerinin tamamen tıkalı olduğu 
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gözlendi (Resim 3.1). Lazer yöntemi ile temizlenen kavitelerde düzensiz bir dentin 

yüzeyi ve açık dentin tübülleri belirlendi. Lazer sisteminin dentin yüzeyinde 

oluĢturduğu ısı neticesinde karbonizasyon ve erimeyle meydana gelebilecek 

çatlakların olmadığı tespit edildi. Dentin yüzeyinde smear tabakası görülmedi (Resim 

3.2). Kemomekanik yöntemle temizlenen kavitelerde kalın bir smear tabakası ve 

düzensiz dentin yüzeyi gözlendi. Dentin tübüllerinin kısmen açık olduğu belirlendi 

(Resim 3.3). 

 

 Resim 3.1. Konvansiyonel yöntem ile temizlenen kavitenin SEM görüntüsü 

 

        

 

 

 

 Resim 3.2. Lazer yöntemi ile temizlenen kavitenin SEM görüntüsü 
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 Resim 3.3. Kemomekanik yöntem ile temizlenen kavitenin SEM görüntüsü 

 

    

 

 

 

3.3. Sekonder çürük riskinin değerlendirilmesine ait bulgular 
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 ÇalıĢmanın bu bölümüne ait bulgular konvansiyonel, lazer ve kemomekanik 

çürük temizleme yöntemleri kullanılarak temizlenmiĢ süt azı diĢlerin in vitro 

mikrobiyolojik model kullanılarak oluĢturulan sekonder çürüğe karĢı dirençlerin 

karĢılaĢtırılması ve sekonder çürük tespiti için örneklerin periapikal radyografi ve LF 

ile değerlendirilmesi olmak üzere 2 bölümde incelendi.  

 İn vitro mikrobiyolojik model kullanılarak oluĢturulan sekonder çürük 

lezyonlarının büyüklükleri floresans mikroskobu kullanılarak lezyon alanlarının 

hesaplanması Ģeklinde değerlendirildi.  

 Restoratif materyaller dikkate alınmadan çürük temizleme yöntemleri 

karĢılaĢtırıldığında yöntemler arasında sekonder çürük alanı açısından istatistiksel 

olarak anlamlı fark tespit edildi (Tablo 3.2). Konvansiyonel yöntemle temizlenen 

kavitelerin en büyük çürük alanı ortalamasına sahip olduğu gözlendi (Tablo 3.2).  

 

Tablo 3.2. Çürük temizleme yöntemleri göre grupların çürük lezyon alanlarına ait 

         değerler 

 

 Ort±SS 

Kemomekanik sistem 15291 ± 15998 

Konvansiyonel sistem   43389± 36047 

Lazer sistemi 29040 ± 59945 

p 0,000 

Bonferroni düzeltmesine göre p<0,009                    Ort: Ortalama  SS: Standart Sapma 

 

 Çürük temizleme yöntemi dikkate alınmaksızın restoratif materyallere göre 

bakıldığında ise cam iyonomer siman gruplarının kompozit materyallere göre daha 

düĢük çürük alanı ortalamasına sahip olduğu bulundu. Yapılan istatistiksel 

değerlendirmede her 2 materyal grubu arasında anlamlı fark olmadığı görüldü (Tablo 

3.3). 

 

 

 

 

 

Tablo 3.3. Restoratif materyallere göre grupların çürük lezyon alanlarına ait değerler 
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 Ort±SS 

Cam iyonomer siman 24891 ± 27475 

Kompozit 33589± 53644 

P * 0,250 
 

 

*  p<0,009 (Bonferroni düzeltmesine göre p = 0,009)                    Ort: Ortalama  SS: Standart Sapma         

 

 Yöntemlere ve materyallere göre ayrılan altı grubun değerlendirilmesi için 

yapılan istatistiksel analiz sonucunda gruplar arasında anlamlı fark olduğu tespit 

edildi (Tablo 3.4). KM+CĠS grubunun ortalama olarak en küçük çürük lezyon 

alanına, K+KOM grubunun ise en büyük çürük yüzey alanına sahip olduğu tespit 

edildi (Tablo 3.4). 

 

Tablo 3.4. Gruplara ait çürük lezyon alanlarına ait değerler 

 

 Ort±SS 

KM+CĠS 10464 ± 14125 

KM+KOM 20118 ± 16636 

K+CĠS 39866 ± 33572 

K+KOM 46913 ± 38909 

L+CĠS 24344 ± 23707 

L+KOM 33756 ±82264 

P *0,000 
 

 

*  p<0,009 (Bonferroni düzeltmesine göre p = 0,009)                  Ort: Ortalama  SS: Standart Sapma         

 

 Grupların ikili karĢılaĢtırılması istatistiksel olarak Mann-Whitney U testi 

kullanılarak değerlendirildi. Sonuçlar Tablo 3.5 ve Tablo 3.6’da gösterilmektedir. 

 Tablo 3.5.’te gösterildiği gibi çürük temizleme yöntemlerin ikili 

karĢılaĢtırılmalarında, KM - K yöntemleri ile temizlenen gruplar arasında ve K - L 

yöntemleri ile temizlenen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edildi. KM yöntemi ve L yöntemi ile temizlenen gruplar arasında ise istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunamadı (Tablo 3.5). 

 

Tablo 3.5. Çürük temizleme yöntemlerine göre grupların çürük lezyon alanlarının 

          birbiri ile karĢılaĢtırılması 
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Gruplar p  

KM - K *0,000 

KM - L   0,317 

K - L *0,001 
 

 

*  p<0,009 (Bonferroni düzeltmesine göre p = 0,009) 

 

  Çürük temizleme yöntemleri ve restoratif materyallere göre yapılan ikili 

karĢılaĢtırmaların neticesinde: 

 KM+CĠS grubundaki örnekler ile KM+KOM grubundaki örneklerin çürük 

lezyon alanı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlendi (p= 0,008). 

L+CĠS grubu ile L+KOM grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edilmedi (p= 0,046). K+CĠS ve K+KOM grupları arasında da istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmadı (p= 0,565) (Tablo 3.6). 

 KM+CĠS grubu ile K+CĠS grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

gözlenirken (p=0,001), L+CĠS grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmadı (p=0,015). K+CĠS ve L+CĠS grupları arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmedi (p= 0,142) (Tablo 3.6). 

 KM+KOM grubu ile L+KOM grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

gözlenmezken (p= 0,201), K+KOM grubunun iki grupla da arasında istatistiksel 

olarak anlamlı derecede fark bulundu. (p= 0,007, p= 0,002) (Tablo 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.6. Grupların çürük lezyon alanlarının birbiri ile karĢılaĢtırılması 

 

GRUPLAR p   
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KM+CĠS - KM+KOM *0,008 

L+CĠS – L+KOM    0,046 

K+CĠS – K+KOM    0,565 

KM+CĠS – K+CĠS *0,001 

KM+CĠS – L+CĠS    0,015 

L+CĠS – K+CĠS    0,142 

KM+K OM– L+KOM    0,201 

KM+KOM – K+KOM *0,007 

L+KOM – K+KOM *0,002 

 

*  p<0,009 (Bonferroni düzeltmesine göre p = 0,0009) 

 

 Sekonder çürük tespiti için 3 gözlemci tarafından birer hafta arayla periapikal 

radyografi ve LF kullanılarak 3 değerlendirme yapıldı. Gözlemciler içi uyum 

değerleri Çizelge 3.9’da gösterildi. 

 

 Çizelge 3.9. Periapikal radyografi ve LF kullanılarak yapılan   

          değerlendirmelerde gözlemciler içi uyum değerleri 

 
                                      1. Gözlemci                       2. Gözlemci                    3. Gözlemci                    

        

   LF         0,77               0,70             0,76   

  

   PR         0,98               0,99             0,99     

  
   PR: Periapikal radyografi  

         

Gözlemcilerin ölçümlerinin kendi içlerindeki uyum değerlerine göre;   

 Birinci gözlemcinin LF ile yaptığı değerlendirmeler sonucunda gözlemci içi 

uyum değerinin 0,77, PR ile yaptığı değerlendirmeler sonucunda uyum 

değerinin 0,98 olduğu gözlendi. 

 Ġkinci gözlemcinin LF ile değerlendirmesinde uyum değerinin 0,70, PR ile 

yaptığı değerlendirmede uyum değerinin 0,99 olduğu tespit edildi. 

 Üçüncü gözlemcinin LF ile yaptığı değerlendirmeler sonucunda uyum 

değerinin 0,76, PR ile yaptığı değerlendirmeler sonucunda ise uyum 

değerinin 0,99 olduğu bulundu. 

 

 PR ve LF ile yapılan değerlendirmelerde gözlemcilerin ölçümlerinin kendi 

aralarındaki uyum değerleri Çizelge 3.10’da gösterildi. 
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 Çizelge 3.10. Gözlemciler arası uyum değerleri 
 

                                     UYUM DEĞERĠ  

 LF              0,77 

 PR              0,95 

 

  

 PR ile yapılan değerlendirmelerde gözlemciler arası uyum değerinin (0,95), 

LF ile yapılan değerlendirmelerden daha yüksek olduğu  (0,77) tespit edildi. 

 Sekonder çürük riskinin değerlendirilmesinde kullanılan LF, PR ve altın 

standart olarak kabul edilen floresans mikroskobu ile değerlendirmenin duyarlılık, 

belirlilik, pozitif kestirim, negatif kestirim ve doğruluk oranı değerleri Çizelge 

3.11’de gösterildi. 

 

 Çizelge 3.11. Üç gözlemci için LF ve PR ile sekonder çürük riskinin  

           değerlendirilmesinin duyarlılık, belirlilik, pozitif kestirim,   

            negatif kestirim ve doğruluk oranı değerleri  
             

                                    Gözlemciler           SN              SP       +PV                -PV     DO 

             1           0,22 0,81       0,21              0,82    0,70 

LF             2           0,22 0,79       0,20              0,82    0,69 

             3                          0,27 0,83       0,27              0,83    0,73 

         Ort        0,23 0,81     0,22           0,82   0,70 

             1           0,18 0,79       0,16              0,90    0,68 

PR             2           0,18 0,76       0,14              0,80    0,65 

(Mine)             3                          0,09 0,76       0,08              0,78    0,64 

         Ort        0,15 0,77     0,12           0,82   0,65 

             1           0,45 0,61       0,20              0,83    0,58 

PR             2           0,27 0,59       0,13              0,78    0,53 

(Dentin)             3                          0,31 0,57       0,08              0,78    0,52 

         Ort        0,34 0,59      0,13           0,79   0,54 

(Periapikal radyografi ile değerlendirmede mine ve dentinde oluĢan lezyonlar için farklı hesaplamamlar 

yapılmıĢtır) 

 

 

 

 

 Duyarlılık değerlerine ait bulgular 
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 LF ile değerlendirme neticesinde 1. ve 2. gözlemcinin ölçümlerinden aynı 

duyarlılık değeri hesaplanırken (SN= 0,22), en yüksek değer 3. gözlemcinin 

ölçümlerinden elde edildi (SN= 0,27) . Ortalama duyarlılık değeri 0,23’tür. 

 PR ile minede oluĢtuğu saptanan lezyonların değerlendirilmesinde en düĢük 

duyarlılık değeri 3. gözlemcinin ölçümlerinden hesaplandı (SN= 0,08). Birinci ve 2. 

gözlemcinin ölçümlerinden aynı duyarlılık değeri belirlendi (SN= 0,18). Ortalama 

duyarlılık değeri 0,15’tir. 

 PR ile dentinde oluĢtuğu saptanan lezyonların değerlendirilmesinde en 

yüksek duyarlılık değeri 1. gözlemcinin ölçümlerinden elde edildi (SN= 0,45). Daha 

sonra sırasıyla 3. ve 2. gözlemcinin ölçümlerinden hesaplandı (3. gözlemci için SN= 

0,31, 2. gözlemci için SN= 0,27). Ortalama duyarlılık değeri 0,34’tür. 

 

 

 Belirlilik değerlerine ait bulgular 

 

 LF ile muayenede en yüksek belirlilik değerinin 3. gözlemciye (SP= 0,83), en 

düĢük belirlilik değerinin ise 2. gözlemciye ait olduğu (SP= 0,79) bulundu. Ortalama 

belirlilik değeri 0,81’dir. 

 PR ile minede oluĢtuğu saptanan lezyonların değerlendirilmesinde en yüksek 

belirlilik değeri 1. gözlemcinin ölçümlerinden elde edilirken (SP= 0,79), 2. ve 3. 

gözlemcinin ölçümlerinden aynı değer hesaplandı (SP= 0,76). Ortalama belirlilik 

değeri 0,77’dir. 

 PR ile dentinde oluĢtuğu saptanan lezyonların değerlendirilmesinde en 

yüksek belirlilik değerinin 1. gözlemciye ait olduğu gözlendi (SP= 0,61). Daha sonra 

sırasıyla 2. ve 3. gözlemcinin ölçümlerinin yer aldığı belirlendi (2. gözlemci için SP= 

0,59, 3. gözlemci için SP= 0,57). 

 

 Pozitif kestirim değerlerine ait bulgular 

 

 LF ile muayenede 1. gözlemci için 0,21, 2. gözlemci için 0,20, 3. gözlemci 

için 0,27 değeri hesaplandı. Ortalama pozitif kestirim değeri 0,22’dir. 

 PR ile minede oluĢtuğu saptanan lezyonların değerlendirilmesinde en yüksek 

pozitif kestirim değeri 1. gözlemcinin ölçümlerinden (+PV= 0,16), en düĢük pozitif 
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kestirim değeri 3. gözlemcinin ölçümlerinde elde edildi (+PV= 0,08). Ortalama 

pozitif kestirim değeri 0,12’dir. 

 PR ile dentinde oluĢtuğu saptanan lezyonların değerlendirilmesinde minedeki 

değerlendirmelere benzer sonuçlar bulundu (1. gözlemci için +PV= 0,20, 2. gözlemci 

için +PV= 0,13, 3. gözlemci için +PV= 0,08).  Ortalama pozitif kestirim değeri 

0,13’tür. 

 

 Negatif kestirim değerlerine ait bulgular 

 

 LF ile muayenede 1. gözlemci için 0,82, 2. gözlemci için 0,82, 3. gözlemci 

için 0,83 değeri hesaplandı. Ortalama negatif kestirim değeri 0,82’dir. 

 PR ile minede oluĢtuğu saptanan lezyonların değerlendirilmesinde en yüksek 

negatif kestirim değerinin 1. gözlemciye (-PV= 0,90), en düĢük değerin 3. 

gözlemciye ait olduğu belirlendi (-PV= 0,78). Ortalama negatif kestirim değeri 

0,82’dir. 

 PR ile dentinde oluĢtuğu saptanan lezyonların değerlendirilmesinde en 

yüksek negatif kestirim değeri 1. gözlemcinin ölçümlerinden elde edilirken (-PV= 

0,83), 2. ve 3. gözlemcinin ölçümlerinden aynı değer hesaplandı (-PV= 0,78). 

Ortalama negatif kestirim değeri 0,79’dur. 

 

 Doğruluk oranı değerlerine ait bulgular 

 

 LF ile muayenede en yüksek doğruluk oranı değeri 3. gözlemcinin 

ölçümlerinden elde edildi (DO= 0,73). Ortalama doğruluk oranı değeri 0,70’dir. 

 PR ile minede oluĢtuğu saptanan lezyonların değerlendirilmesinde en yüksek 

doğruluk oranı değeri 1. gözlemcinin ölçümlerinden elde edildi (DO= 0,68). 

Ortalama doğruluk oranı değeri 0,65’tir. 

 PR ile dentinde oluĢtuğu saptanan lezyonların değerlendirilmesinde en 

yüksek doğruluk oranı değeri 1. gözlemcinin ölçümlerinden hesaplandı (DO= 0,58). 

Ortalama doğruluk oranı değeri 0,54’tür. 

 

 

4. TARTIġMA 
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 DiĢ hekimliğinde restorasyonun zaman içerisinde yenilenme gereksinimi 

sıklıkla karĢılaĢılan sorunlardandır. Bu durum zaman ve maddi kayba yol açmakla 

birlikte özellikle çocuk hastalarda kooperasyonun bozulması ile 

sonuçlanabilmektedir (Fontana ve ark 2002). 

 Restorasyonların ömrünü kullanılan dolgu materyalin kalitesi, hekimin 

yeteneği, restorasyonun büyüklüğü, hastanın kooperasyonu ve oral hijyeni gibi 

birçok faktör etkilemektedir. Restoratif materyallerdeki umut verici geliĢmelere 

rağmen çocuk hastalarda restorasyonların yenilenme nedeninin yaklaĢık %70 

oranında sekonder çürük olduğu tespit edilmiĢtir (Hicks ve ark 2003).  

 Restoratif materyale komĢu diĢ dokusunda oluĢan sekonder çürük “dış 

lezyon” olarak tanımlanmaktadır (Hals ve ark 1974, Paradella ve ark 2009).  

Restorasyon varlığı neticesinde oluĢan düzensiz yüzeyler bakterilerin kolonizasyonu 

için uygun alan oluĢturabilmektedir. Bununla birlikte kullanılan materyalin 

antibakteriyel etkisi, hekimin restoratif materyali uygulama esnasındaki bilgi ve 

becerisi de dıĢ lezyon oluĢumunu etkileyebilmektedir (Mjör ve Tofenetti 2000, Kidd 

ve Fejerskov 2004, Mjör 2005, Thomas ve ark 2007).  

 Kavite duvarında restorasyon/diĢ birleĢimi boyunca oluĢan sekonder çürük 

“duvar lezyonu” olarak tanımlanmaktadır (Kidd 2001, Paredella ve ark 2009). 

Restorasyon/diĢ arasındaki bağlanma kuvvetinin yeterli olmamasından dolayı yüzeye 

yerleĢen pelikıl tabakası içerisindeki mikroorganizmaların, hastanın diyetinin ve 

tükrükteki hidrojen iyonlarının boĢluklara akın etmesiyle lezyon oluĢmaktadır (Hals 

ve ark 1974, Totiam ve ark 2007). Restorasyon/diĢ birleĢimini, çürük temizleme 

sonrası restoratif materyalin bağlanacağı diĢ yüzeyinin özellikleri, restoratif 

materyallerin özellikleri ve hekimin uygulama esnasındaki teknik hassasiyeti gibi 

birçok faktör etkilemektedir (Mertz ve ark 1998, Thomas ve ark 2007).  

 Sekonder çürük oluĢumu için diğer bir önemli faktör de kavitede bırakılan 

rezidüel çürük varlığıdır (Thomas ve ark 2007). Kavite preparasyonu esnasında 

hekim tarafından fark edilmeyerek bırakılan rezidüel çürük uygun Ģartlar 

oluĢtuğunda restorasyonun altında sekonder çürük oluĢturabilmektedir (Kidd ve ark 

2001, Thomas ve ark 2007). Rezidüel çürük bırakılmasını hekim hatalarının yanı sıra 

tercih edilen çürük temizleme metodu da etkileyebilmektedir. Çürük temizleme 

metodunun baĢarısı, uygulama kolaylığı ve iĢlem süresinin kısa olması hekimin 

çürük temizleme iĢlemi esnasında yapabileceği hataları engelleyebilmektedir. 
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 Bu tez çalıĢmasında 1. aĢamada farklı çürük temizleme yöntemlerinin 

rezidüel çürük varlığı yönünden etkinlikleri değerlendirilmiĢtir. Ġkinci aĢamada çürük 

temizleme yöntemlerinin dentin yüzeyinde meydana getirdikleri değiĢiklikler 

araĢtırılmıĢtır. Üçüncü aĢamada in vitro mikrobiyolojik model kullanarak farklı 

çürük temizleme yöntemleri ve restoratif materyal kombinasyonlarının sekonder 

çürüğe dirençleri karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

Çürük temizleme yöntemlerinin etkinliklerinin araştırılması 

 

 Uzun yıllar çürük dokunun temizlenmesinde Dr.Black’in geliĢtirdiği 

“korumak için genişletme” prensibi restoratif diĢ hekimliğine hakim olmuĢtur. Black 

prensiplerine göre hazırlanan kavitelerde, çürük dokuların yanı sıra restoratif 

materyalin kaviteye mekanik tutunmasını sağlamak için sağlıklı diĢ sert dokularının 

da uzaklaĢtırılması gerekliydi. Ayrıca ileride çürüme ihtimali olan fissürlerde koruma 

amaçlı kaviteye dahil edilmekteydi. Günümüzde ise restoratif materyallerdeki 

geliĢmelerle birlikte ―korumak için genişletme” prensibinin yerini “minimal invaziv 

çürük temizleme” kavramı almıĢtır. Minimal invaziv çürük temizleme yöntemi 

sağlıklı diĢ dokusunu koruma esasına dayanmaktadır. Bu yöntemde dentindeki çürük 

lezyonlarının tedavisinde izlenen yol nekrotik ve enfekte dentin dokusunun 

uzaklaĢtırılması, etkilenmiĢ dentin dokusunun korunması Ģeklindedir (Borczyk ve ark 

2006, Unlu ve ark 2010, Neves ve ark 2011). 

 Konvansiyonel çürük temizleme yöntemi frez ve el aletleri yardımıyla çürük 

dokunun kaldırılması iĢlemidir. Bu yöntem ile çürük mine ve dentin dokusu etkili bir 

Ģekilde kaldırılabilmektedir. (Siegel ve Von Fraunhofer 1998, Siegel ve Von 

Fraunhofer 1999, Kirzioglu Z ve ark 2007). Fakat konvansiyonel yöntemle 

temizlemede hekimin tecrübesizliğine bağlı olarak gereğinden fazla diĢ sert 

dokusunun uzaklaĢtırılması nedeniyle pulpa yaralanmalarının oluĢabileceği 

bildirilmektedir (Eberhand ve ark 2005, Kırzıoğlu ve ark 2007). Ayrıca hastaların 

uygulanan basınçtan dolayı hissettiği hoĢnutsuzluk, ağrı, aletlerin çıkardığı ses ve 

lokal anestezi ihtiyacı dental tedavi esnasında hissedilen korku ve endiĢenin temelini 

oluĢturmaktadır (Peric ve ark 2009). Bu dezavantajlar özellikle çocuk hastaların 

kooperasyonunu olumsuz etkileyerek tedaviyi kabul etmemelerine neden 

olabilmektedir (Kırzıoğlu ve ark 2007). 
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 Konvansiyonel çürük temizleme yönteminin yerine sağlam diĢ dokusunu 

koruyan ve preparasyon esnasında hastanın ağrı duyma olasılığını en aza indirmeyi 

hedefleyen yeni çürük temizleme yöntemleri sunulmuĢtur. Bu yöntemler air 

abrazyon, air polishing, sono abrazyon, ultrasonik, kemomekanik ve lazer olarak 

sayılabilir (Flückiger ve ark 2005). Air abrazyon, air polishing, sono abrazyon, 

ultrasonik çürük temizleme yöntemlerinin klinik kullanımına ait dezavantajlarının 

tespit edilmesi nedeniyle konvansiyonel yönteme alternatif yöntemler olmadıkları 

düĢünülmektedir (Nielsen ve ark 1955, Newman ve ark 1985, Banerjee ve ark 2000). 

Lazer ve kemomekanik çürük temizleme yöntemlerinin ise sağlıklı diĢ dokusunu 

korumalarının yanında konvansiyonel yönteme göre hasta tarafından kabul 

edilebilirliklerinin daha kolay ve lokal anestezi ihtiyaçlarının daha az olması 

nedeniyle alternatif olabilecekleri düĢünülmüĢtür (Genovese ve Olivi 2008, Ganesh 

ve Patrikh 2011, Martens 2011). 

  Yaptığımız literatür incelemesine göre konvansiyonel, lazer ve kemomekanik 

çürük uzaklaĢtırma tekniklerinin süt diĢlerindeki etkinliğini birlikte değerlendiren bir 

çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu çalıĢmada çürük dokunun uzaklaĢtırılmasında en 

uygun yöntemi belirleyerek klinik çalıĢmalara yol göstermek hedefiyle süt diĢlerinde 

in vitro olarak konvansiyonel yöntem ve bu yönteme alternatif olarak geliĢtirilen 

kemomekanik ve lazer çürük temizleme yöntemlerinin etkinlikleri 

değerlendirilmiĢtir. 

 ÇalıĢmamızda çürük uzaklaĢtırma iĢlemine baĢlamadan önce çalıĢmaya dahil 

edilecek olan diĢlerin belirlenmesi için Pereira ve ark’nın (2009) radyografik 

değerlendirme kriterleri esas alındı. Bu skorlamaya göre radyografik olarak oklüzal 

yüzeyde dentinin dıĢ yarısına kadar uzanan çürüğe (D3 skoruna) sahip diĢler 

kullanıldı. Çürük temizleme yöntemlerinin dentin dokusundaki etkinlikleri 

değerlendirilmek istenildiğinden D1 ve D2 skoruna sahip diĢler çalıĢmamıza dahil 

edilmedi. 

 D3 ve D4 skoruna sahip diĢlerde yani çürüğün dentine ulaĢtığı durumda ise 

mine dentin sınırının altındaki radyolüsent alanların periapikal radyografi ile ayırt 

edilmesi daha kolaydır. D4 skoruna sahip diĢlerde lezyonun pulpa ile olan iliĢkisinin 

D3 skorundaki diĢlerden daha yakın olması, çürük temizleme esnasında uygulanan 

basınçtan dolayı pulpa perforasyonlarının yaĢanmaması ve rezidüel çürük teĢhisinde 

kullanılacak olan lazer floresans cihazının çalıĢmalarda D3 skoruna sahip diĢlerde 
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kullanılmasının uygun bulunması nedeniyle bu gruptaki diĢler çalıĢmamıza dahil 

edildi (Mendes ve ark 2004, Unlu ve ark 2010). 

 Çürük dentin enfekte ve etkilenmiĢ olmak üzere 2 tabakadan oluĢmaktadır. 

Enfekte dentin yüksek miktarda mikroorganizma içeren, kollajenin geri dönüĢümsüz 

olarak denatüre olduğu, remineralize olamayan tabakadır. EtkilenmiĢ dentin ise 

mikroorganizma içermeyen, kollajen yapının sağlam olduğu, remineralize olabilen 

tabakadır (Ogushi ve Fusayama 1975, Fusayama 1979). Bu sebeble çürük temizleme 

iĢlemi esnasında enfekte dentinin kaldırılması, etkilenmiĢ dentinin ise bırakılması 

tavsiye edilmektedir (Borczyk ve ark 2006, Unlu ve ark 2010, Neves ve ark 2011). 

ÇalıĢmamızda klinik Ģartlara uygun olacak Ģekilde çürük temizleme yöntemleri ile 

açılan kavitelerde enfekte dentinin kaldırıldığına, etkilenmiĢ dentinin ise 

bırakıldığına karar verilene kadar çürük temizlemeye devam edilmiĢtir. 

 Konvansiyonel yöntemin çürük dokuyu kaldırmada etkili bir yöntem olduğu 

çalıĢmalarda gösterilmiĢtir (Siegel ve Von Fraunhofer 1998, Cederlund ve ark 1999, 

Siegel ve Von Fraunhofer 1999). Gürbüz ve ark (2008) çalıĢmalarında konvansiyonel 

yöntemle temizlenen 10 diĢin hiçbirinde rezidüel çürük saptamamıĢlardır. Katırcı ve 

ark (2009) çalıĢmalarında ise 40 diĢin 2’sinde rezidüel çürük teĢhis etmiĢlerdir. 

ÇalıĢmamızda konvansiyonel yöntem ile temizlenen 20 diĢ histolojik olarak 

değerlendirildiğinde 3 tane diĢte rezidüel çürük tespit edilmiĢtir. Bu sonuç yukarıda 

söz edilen çalıĢmaların sonuçlarını desteklemektedir. 

 Konvansiyonel çürük temizleme yönteminin etkili bir yöntem olduğunun 

gözlenmesine rağmen bu yöntem ile çürük ve sağlam dentin tabakası arasında ayrım 

yapmanın zor olduğu, küçük boyuttaki lezyonların kaldırılmasında küçük çapta 

frezler kullanılsa bile geniĢ kavitelerin hazırlanacağı veya hekimin tecrübesizliğine 

bağlı olarak rezidüel çürük bırakılabileceği konusunda uyarılar mevcuttur (Kornblit 

ve ark 2008).  

 ÇalıĢmamızda konvansiyonel çürük temizleme yöntemine alternatif olarak 

geliĢtirilen kemomekanik sistemde çürük temizleme ajanı olarak birçok çalıĢmada 

tercih edilen Carisolv jel kullanılmıĢtır.  

 Ericson ve ark (1999) süt ve daimi diĢlerde Carisolv jelin etkinliğini ve 

güvenilirliğini in vivo olarak konvansiyonel yöntemle karĢılaĢtırmıĢlardır. Sonuç 

olarak jelin dentin çürüğünü pulpa perforasyonu gibi herhangi bir yan etkiye neden 

olmadan etkili bir Ģekilde temizleyebildiğini ancak konvansiyonel yöntem ile dentin 

çürüğünü temizleme iĢleminin Carisolv jelden daha kısa sürede gerçekleĢtirildiğini 
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belirtmiĢlerdir. Carisolv jelin alternatif bir yöntem olarak kliniklerde 

kullanılabileceğini söylemiĢlerdir. 

 Flückiger ve ark (2005) süt diĢlerinde Carisolv jel ve el aletleri ile 

ekskavasyon yöntemlerini in vitro olarak karĢılaĢtırılmıĢlardır. Ġki yöntemin kavite 

duvarlarında bıraktığı rezidüel çürük miktarını histolojik olarak değerlendirdiklerinde 

yöntemler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını bulmuĢlardır. Carisolv 

jelin çürüğü temizlemede etkili bir metod olduğunu, fakat çürük temizlemenin uzun 

zaman aldığını vurgulamıĢlardır. Uzun tedavi süresince çocuğun kooperasyonu 

bozulabileceği için çocuk diĢ hekimliğinde jelin kullanımının kısıtlandığını 

bildirmiĢlerdir. 

 Kırzıoğlu ve ark (2007) oklüzal dentin çürüğüne sahip süt diĢlerinde el 

aletleri ve Carisolv jelin çürük temizleme etkinliklerini in vivo olarak 

değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢmada kemomekanik sistemin oklüzal dentin çürüklerinde 

daha etkili bir yöntem olduğunu, daha konservatif kavitelerin oluĢtuğunu, 

restorasyon ile diĢ uyumunun iyi olduğunu, hastaların az seviyede ağrı hissettiğini 

bildirmiĢlerdir. AraĢtırıcılar süt molar diĢlerdeki oklüzal çürüklerin temizlenmesinde 

Carisolv sistemin el aletleri ile karĢılaĢtırıldığında gelecek vaat eden bir yöntem 

olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

Lozano-Chourıo ve ark (2006) oklüzal çürüğe sahip süt diĢlerinde Carisolv jel 

ve konvansiyonel yöntemi çürüğün tamamen temizlenmesi, diĢteki madde kaybı, ağrı 

ve anestezi, harcanan zaman ve hastanın tercihi açısından değerlendirmiĢlerdir. 

ÇalıĢmanın sonuçlarına göre her 2 yöntem de çürük temizlemede etkili olurken, 

Carisolv jel grubunda daha konservatif kavitelerin hazırlanabildiğini tespit 

etmiĢlerdir. Ayrıca hastaların % 17,5’u Carisolv jel ile temizleme esnasında, %40’ı 

konvansiyonel yöntemle temizleme esnasında ağrı hissettiğini rapor etmiĢlerdir. 

Carisolv jel ile temizlemede hastaların hiçbiri anestezi ihtiyacı duymazken, 

konvansiyonel yöntemde 2 hastada anestezi ihtiyacı doğmuĢtur. Bu çalıĢmada da 

literatürdeki diğer çalıĢmalarda belirtildiği gibi Carisolv jel grubunda çürük 

temizleme iĢleminin daha uzun sürdüğü vurgulanmıĢtır. Hastalardan alınan geri 

bildirimler Carisolv jel metodunun %71 oranla tercih edildiğini göstermiĢtir. 

AraĢtırıcılar Carisolv jel sisteminin iĢlem süresinin uzun olmasına rağmen, oklüzal 

dentin çürüğüne sahip süt diĢlerinde konvansiyonel yönteme alternatif olabileceğini 

söylemiĢlerdir.  
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ÇalıĢmamızda kemomekanik çürük temizleme yöntemi ile temizlenen 20 

diĢin 4’ünde rezidüel çürük tespit edilmiĢtir. Elde ettiğimiz bu sonuç yukarıda 

bahsedilen çalıĢmalarda olduğu gibi Carisolv jel sisteminin çürük temizlemede etkili 

olduğunu göstermektedir. Ancak literatür incelendiğinde farklı sonuçlarda dikkati 

çekmektedir. 

Banerjee ve ark (2000) daimi molar diĢlerde el aletleri ile ekskavasyon, 

mikromotor+frez, sono-abrazyon, air-abrazyon ve Carisolv jel kullanarak 5 farklı 

yöntemin çürük temizleme etkinliklerini in vitro olarak değerlendirmiĢlerdir. 

ÇalıĢmanın sonucunda yöntemlerin çürük temizlemedeki etkinlikleri 

mikromotor+frez, el ile ekskavasyon, Carisolv jel, air-abrazyon, sono-abrazyon 

Ģeklinde sıralanmıĢtır. AraĢtırıcılar kemomekanik yöntemin baĢarısızlığını jelin 

çürük dokuya tamamen temasının sağlanamasına bağlamıĢlardır. Ayrıca çürük 

temizleme iĢleminin konvansiyonel yönteme göre daha uzun sürmesini sistemin bir 

dezavantajı olarak belirtmiĢlerdir. 

Yazıcı ve ark’nın (2003) daimi diĢlerde Carisolv jel ve konvansiyonel 

sistemin çürük temizleme etkinliklerini histolojik olarak karĢılaĢtırdıkları in vitro 

çalıĢmalarında ise Carisolv jelde 14 kavitenin 5’inde, konvansiyonel yöntemde ise 14 

kavitenin sadece 1’inde rezidüel çürüğe rastlamıĢlardır. Sonuç olarak konvansiyonel 

yöntemin çürük temizlemede Carisolv jelden daha etkin bir yöntem olduğunu 

vurgulamıĢlardır. AraĢtırıcılar çalıĢmalarında jelin etkinliğinin daha az olmasını mine 

dokusunun kaldırılmasında frezlerden yardım almamalarına dolayısıyla jelin dentin 

dokusunda tüm yüzeye temas etmemesine bağlamıĢlardır. 

Splieth ve ark (2001) ve Maragakis ve ark  (2001) konvansiyonel yöntem ve 

Carisolv jel ile çürük lezyonunu uzaklaĢtırdıkları çalıĢmalarında jelin dentin 

dokusunda daha fazla rezidüel çürük bıraktığını rapor etmiĢlerdir. AraĢtırıcılar 

yukarıdaki çalıĢmalarda da belirtildiği gibi mine dokusunun kaldırılmasında jelin 

yetersiz kalabileceği, bunun sonucunda jelin dentin dokusunun tüm yüzeyine temas 

edemeyeceği ve kısıtlı görüĢ alanı nedeniyle rezidüel çürük bırakılabileceği 

konusunda uyarılarda bulunmuĢlardır. 

 Carisolv jel ile ilgili çalıĢmamızın sonuçları ve yukarıda söz edilen 

çalıĢmalardaki uyarılar dikkate alındığında kemomekanik yöntemin enfekte dentini 

kaldırabildiği gözlense de konvansiyonel yöntemle karĢılaĢtırıldığında; 

uygulamasının daha fazla zaman alması, hekim için daha yorucu bir yöntem olması 

ve mine çürüğünün kaldırılmasında konvansiyonel yönteme ihtiyaç duyulması gibi 
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nedenlerden dolayı özellikle çocuk hastalarda kullanımının kısıtlandığını 

düĢünmekteyiz. Bununla birlikte döner aletlere karĢı daha önceki tecrübelerinden 

dolayı anksiyeteye sahip olan, kooperasyon kurulamayan ya da engelli hastalarda, 

çürük temizlemedeki baĢarısı dikkate alınarak, alternatif bir çürük temizleme 

yöntemi olabileceği de unutulmamalıdır. 

 ÇalıĢmamızda lazer ile çürük temizleme iĢlemi için birçok çalıĢmada çürük 

temizlemede etkili, güvenli, kullanımı rahat olduğu tespit edilen Er:YAG lazer cihazı 

tercih edilmiĢtir (Matsumoto ve ark 2007, Freitas ve ark 2007). Er:YAG lazer 2940 

nm dalga boyunda dental sert dokularda ablasyon sağlamaktadır. Dental dokularda 

küçük alanlara ablasyon yaparak minimal invaziv tekniğin uygulanması için en 

önemli faktör olan sağlam dokuyu koruma prensibini gerçekleĢtirmektedir (Kornblit 

ve ark 2008). Konvansiyonel yöntemle çürük temizleme esnasında enfekte ve 

etkilenmiĢ dentinin aynı anda temizlenebileceği bu nedenle remineralizasyon 

yeteneği olan etkilenmiĢ dentinin kaldırılabileceği bildirilmektedir (Kornblit ve ark 

2008). Buna karĢılık lazer sisteminde ise yaklaĢık 0,8 mm geniĢliğinde ablasyon 

sağlanarak konvansiyonel yönteme göre daha konservatif kaviteler 

hazırlanabilmektedir (Kornblit ve ark 2008).  

 Lazer sisteminin ağız ve diĢ dokularında meydana getirdiği etkilerin içinde en 

önemlisi doku içinde ani ısı oluĢumuna yol açan fototermal etkisidir (Dederich 

1993). Uzun yıllar fototermal etki nedeniyle açığa çıkan ısının diĢ pulpasına zarar 

verebileceği düĢünülmüĢtür (Hibst ve Keller 1989). Fakat lazerin kullanımı sırasında 

yeterli su soğutmasının sağlanması ve preparasyon esnasında lazer ucunun dikkatli 

kullanılmasıyla pulpa dokusu üzerinde herhangi bir termal zararının olmadığı 

gözlenmiĢtir (Schein ve ark 2003, Eberhard ve ark 2005).  

 De Oliveira ve ark’nın (2009)  süt diĢi dentininde Er:YAG lazerin ablasyon 

oranlarını karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında yüksek enerji ve atım hızı ile kullanılan 

lazerlerin, dental dokuların yüzey morfolojisinde istenmeyen değiĢikliklere neden 

olduğunu bildirmiĢlerdir. Bu değiĢikliklerin dentin dokusundaki proteinlerin 

dekompozisyonu, Ca/P oranının karbonatın apatit kristallerinden ayrılması nedeniyle 

azalması ve dentin yüzeyinde aĢırı erimeler olduğunu gözlemiĢlerdir. AraĢtırıcılar süt 

diĢi dentininde en iyi ablasyonun 200 mj enerji seviyesinde ve 2 Hz tekrarlayan 

atımlarla gerçekleĢtirilebileceğini belirtmiĢlerdir (De Oliveira ve ark 2009, Raucci-

Neto ve ark 2010, Martens ve ark 2011). Süt diĢlerinde en iyi ablasyon sağlayan bu 

değerdeki enerji seviyesinin ve tekrarlayan atımların pulpa için kritik değerden 
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yüksek ısı artıĢı meydana getirmediğini, dentin yüzey morfolojisinde istenmeyen 

değiĢikliklere (karbonizasyon/erime, çatlak, dentin tübüllerinin obliterasyonu gibi ) 

neden olmadığını bulmuĢlardır.  ÇalıĢmamızda da Er:YAG lazer cihazı ile çürük 

temizleme iĢlemi yukarıda bildirilen değerler dikkate alınarak, su soğutması altında 

200 mj enerji seviyesi, 2 Hz tekrarlayan atımlar olacak Ģekilde yapılmıĢtır. 

 Lazer sisteminin çürük temizleme etkinliği ile ilgili yapılan araĢtırmalara ait 

sonuçlar ise Ģöyledir: 

 DiĢ sert dokularının Er:YAG lazer ile uzaklaĢtırılabileceği ilk defa Hibst ve 

Keller (1989) tarafından bildirilmiĢtir. AraĢtırıcılar daimi diĢlerde in vitro olarak 

konvansiyonel yöntem ve Er:YAG lazeri çürük temizleme etkinlikleri bakımından 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Er:YAG lazerin mine ve dentin dokusunu konvansiyonel yöntem 

kadar etkili uzaklaĢtırabileceğini saptamıĢlardır. Bu sonucun ardından Er:YAG lazer 

in vitro ve in vivo çalıĢmalarda çürük dokuyu uzaklaĢtırmak amacı ile kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. 

 Aoki ve ark (1998) konvansiyonel yöntem ve Er:YAG lazerin çürük 

temizlemedeki etkinliklerini karĢılaĢtırmak için kök yüzey çürüklerine sahip daimi 

diĢleri tercih etmiĢlerdir. Er:YAG lazer ile temizlemenin konvansiyonel yöntemden 

daha uzun zaman aldığını bildirmiĢlerdir. Fakat histolojik olarak yaptıkları 

incelemede lazer sisteminin enfekte dentini kaldırmada konvansiyonel yöntem kadar 

etkili bir yöntem olduğunu gözlemiĢlerdir. Ayrıca SEM incelemesinde lazerin 

uygulanan yüzeye komĢu alanlarda herhangi bir yan etkisinin olmadığını da tespit 

etmiĢlerdir. AraĢtırıcılar çürük diĢlerin tedavisinde lazer sisteminin baĢarılı bir 

alternatif olduğunu ve klinik uygulamalarda kullanılabileceğini vurgulamıĢlardır. 

 Kinoshita ve ark (2003) daimi diĢlerde lazer sistemi ve Carisolv jelin 

etkinliklerini ıĢık mikroskobu ile değerlendirdikleri çalıĢmada, lazer sistemi ile çürük 

dokunun etkili Ģekilde uzaklaĢtırılabileceğini saptamıĢlardır. Ayrıca çalıĢmalarında 

lazer sisteminin çürüğü Carisolv jele göre daha kısa sürede temizlediğini tespit 

etmiĢlerdir. Bunun sonucunda lazer sisteminin kliniklerde çürük temizleme yöntemi 

olarak kullanılmasını tavsiye etmiĢlerdir. 

 Celiberti ve ark (2006) süt diĢlerinde Er:YAG lazer, çelik frez, polymer frez 

(smurtbur), el aletlerinin çürük temizleme etkinliklerini ve sürelerini 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Çürük temizlemedeki etkinliği en fazla ve kullanımı rahat olan 

yöntemin el aletleri ile ekskavasyon olduğunu belirtmiĢlerdir. Konvansiyonel 

yöntemin en hızlı ve hekimin manipülasyonundan en fazla etkilenen yöntem 
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olduğunu vurgulamıĢlardır. Lazer sisteminin konvansiyonel sisteme göre çürük 

temizlemede daha etkili olduğunu bulmuĢlardır.  

 Kato ve ark (2003) 2-12 yaĢ arasındaki çocukların süt ve daimi diĢlerinde 

Er:YAG lazer ile çürük temizleme iĢlemini gerçekleĢtirerek klinik takip sonuçlarını 

bildirmiĢlerdir. Çürüğün temizlenmesi esnasında çocukların kooperasyonunun iyi 

olduğunu ve ağrı hissetmediklerini belirtmiĢlerdir. Üç yıllık klinik takiplerinin 

sonucunda diĢlerdeki restorasyonların baĢarılı olduğunu rapor etmiĢlerdir. 

AraĢtırıcılar Er:YAG lazerin çocuklarda kavite preparasyonu için konvansiyonel 

yönteme alternatif bir yöntem olabileceğini vurgulamıĢlardır.  

 Yaptığımız literatür incelemesinden lazer sisteminin çürük dokuyu 

temizlemede genellikle baĢarılı olduğu sonucuna varılmıĢtır. Bizim çalıĢmamızda ise 

lazer ile çürükleri temizlenen 20 diĢin 2’sinde rezidüel çürük saptanmıĢtır ve diğer 

yöntemlere göre daha yüksek baĢarı oranına sahip olduğu gözlenmiĢtir. Fakat bu 

oranın konvansiyonel ve kemomekanik çürük temizleme yöntemleri ile istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark göstermediği belirlenmiĢtir. Elde ettiğimiz bu sonuç, 

literatürdeki diğer çalıĢmalarda olduğu gibi lazer sisteminin süt diĢlerinde çürük 

temizlemede etkili bir yöntem olduğunu doğrulamaktadır. 

 ÇalıĢmamızın 1. aĢamasından elde edilen sonuçlar doğrultusunda lazer 

sisteminin sahip olduğu avantajlar nedeniyle konvansiyonel yönteme alternatif bir 

yöntem olabileceği düĢünülmektedir. Fakat klinik uygulamalarda pulpa 

perforasyonlarını önlemek için hekimin kontrollü bir ablasyon sağlaması 

gerekmektedir. Süt diĢlerinin kimyasal içeriğinin daimi diĢlerden farklı olması ve 

yumuĢak çürük dentin tabakasının demineralizasyon nedeniyle sağlam dentinden 

daha fazla su içermesi lazerin dentin dokusundaki ablasyonunun daha fazla olması ile 

sonuçlanmaktadır. Bu nedenle operasyon sırasında cihazın dikkatsiz kullanımı çürük 

dentinin tamamen uzaklaĢtırılamamasına veya gereğinden fazla sağlam dokunun 

uzaklaĢtırılmasına neden olabilmektedir. Hekimin klinik uygulamalara geçmeden 

önce lazer sistemi ile in vitro koĢullarda çalıĢması ve bu konuda tecrübe kazanması 

gerektiğini düĢünmekteyiz. 

 Çürük temizleme iĢlemi esnasında kavite prerasyonlarının minimal düzeyde 

olabilmesi ve çürük temizleme iĢleminin etkin Ģekilde yapılabilmesi için yöntemlerin 

dıĢında diğer bir önemli konu da preparasyonun nerede bitirileceğine karar 

verilmesidir. Rezidüel çürüğün teĢhisi için çürük dokunun rengine ve dentin 

dokusunun sertliğine göre göz ve sond ile yapılan muayene geleneksel yöntem olarak 
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bilinmektedir. Fakat bu yöntemlerin subjektif yöntemler olması, hekime, hastaya 

göre değiĢmesi ve tecrübe gerektirmesi nedeniyle rezidüel çürük teĢhisi için objektif 

yöntem arayıĢları sürmektedir (Mendes ve ark 2005, Unlu ve ark 2010).  

 Son dönemlerde çürük ve sağlam doku arasındaki floresans farkından 

yararlanarak ölçüm yapan lazer floresans (LF) cihazının rezidüel çürük teĢhisi için de 

kullanılabileceğine yönelik çalıĢmalar mevcuttur (Mendes ve ark 2005, Yazıcı ve ark 

2005, Unlu ve ark 2010). Fakat literatürde süt diĢlerinde LF cihazının performansının 

rezidüel çürük açısından değerlendirilmesi ve çürük temizleme yöntemlerinin bu 

performansı nasıl etkilediğine dair sınırlı sayıda çalıĢma yapılmıĢtır (Gürbüz ve ark 

2008). Bu amaçla çalıĢmamızda konvansiyonel, lazer ve kemomekanik çürük 

temizleme yöntemlerinin etkinliklerinin yanı sıra süt diĢlerinde rezidüel çürük teĢhisi 

için göz, sond ve LF cihazının performansları da değerlendirilmiĢtir. Ayrıca 

konvansiyonel, lazer, kemomekanik sistemlerin rezidüel çürük teĢhis yöntemlerinin 

baĢarısına etkileri incelenmiĢtir. 

 LF cihazı çürük teĢhis yöntemi olarak geliĢtirilmiĢtir ve yapılan ölçümler 

sonucu elde edilen değerlerin yorumlanması skalalar yardımıyla yapılmaktadır. 

Ölçüm yapılan diĢ tipi (süt/daimi), ölçümün yapıldığı ortam (in vivo/in vitro) ve 

diĢlerin saklanma biçimi elde edilen değerleri etkileyebilmektedir (Diniz ve ark 

2009, Rodrigues ve ark 2009).  Rezidüel çürük teĢhisi için üretici firmanın tavsiye 

ettiği bir skala mevcut olmadığından çalıĢmamızda LF cihazı ile değerlendirme 

sonucu elde edilen değerlerin yorumlanması için literatürdeki çalıĢmalar kaynak 

alınmıĢtır. 

 Rezidüel çürüklerin belirlenmesinde LF cihazı ile elde edilen ölçümlerin 

yorumlanması için literatürde farklı sonuçlar göze çarpmaktadır. Lennon ve ark’nın 

(2002) çalıĢmalarında altın standartla olan uyum dikkate alarak LF cihazı için 15 ve 

üstü değerler çürük olarak kabul edilmiĢtir. Iwami ve ark’nın (2004) bakteri 

varlığı/yokluğu açısından değerlendirme yaptıkları çalıĢmalarında, LF cihazı ile 

ölçüm sonucunda 15,6 rezidüel çürük için sınır değer olarak kabul edilmiĢ ve bu 

değerin altındaki yüzeylerde bakteri tespit edilmemiĢtir. Fakat bu çalıĢmalarda çürük 

dentin enfekte ve etkilenmiĢ diye ikiye ayrılmayıp tüm lezyon tamamen 

temizlenmiĢtir. Unlu ve ark’nın (2010) yaptığı çalıĢmada gereksiz doku 

preparasyonunu önlemek için sadece enfekte dentin kaldırılarak 30 ve üstü değerler 

rezidüel çürük olarak değerlendirilmiĢtir. Bu bilgiler ıĢığında çalıĢmamızda rezidüel 

dentin çürüğü için sınır değer 30 olarak kabul edilmiĢtir.   
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 Çürük teĢhisinde değerlendirilen yöntemin ya da cihazın doğruluğunun test 

edilebilmesi için ölçümlerin tekrar edilebilirliğinin yüksek olması gerekmektedir. 

Tekrar edilebilirliğin değerlendirilebilmesi için gözlemci içi ve gözlemciler arası 

uyum belirlenmelidir. Gözlemci içi uyum belirlenirken aynı gözlemci aynı ölçümü 

tekrarlayarak yapmalıdır. Böylece gözlemcinin elde ettiği ölçümler kendi içinde 

değerlendirilerek uyum düzeyi belirlenmektedir. Gözlemciler arası uyumda ise farklı 

gözlemcilerin aynı ölçümü birbirinden bağımsız olarak yapmaları gereklidir. Böylece 

gözlemcilerin elde ettiği değerler birbirleri ile karĢılaĢtırılıp gözlemciler arası uyum 

değeri tespit edilmektedir (Lussi 1993).  

 Rezidüel çürük teĢhisinde göz ve sond ile yapılan değerlendirmeler 

gözlemcinin tecrübesine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra 

göz ve sondun subjektif yöntemler olması gözlemcilere bağlı hataların ve çeliĢkilerin 

oluĢmasına neden olabilmektedir. Değerlendirmelerde hekime bağlı farklılıkları en 

aza indirmek için daha objektif bir metot olarak LF cihazının kullanımı 

önerilmektedir. Fakat LF cihazı kavitenin ıslak ya da kuru olmasından, uygulanan 

basınçtan ve gözlemcinin cihazı kullanmasındaki tecrübesinden etkilenebilmektedir. 

Bu sebeplerle göz, sond ve LF cihazı ile yapılan ölçümlerde farklı gözlemcilerin 

ölçümleri ve aynı gözlemcinin tekrarlayan ölçümleri arasında farklılık olabilmektedir 

(Wenzel ve ark 1994). Gözlemcilere bağlı hataların en aza indirgenmesi amacıyla 

çalıĢmamızda ölçümler birbirinden bağımsız olarak 3 gözlemci tarafından birer hafta 

arayla her gözlemci için 3 kere gerçekleĢtirildi.  

 Değerlendirmelerin sonuçlarına göre çalıĢmamızda, çürük temizleme 

yöntemleri dikkate alınmadan hesaplanan, gözlemci içi uyum değerlerine göre LF 

cihazı 1. gözlemci için 0,84, 2. gözlemci için 0,79, 3. gözlemci için 0,79 oranında 

uyum göstererek göz ve sonda göre daha yüksek uyum sergilemiĢtir. Lussi ve ark’nın 

(1993) belirttiği gibi değerlendirilen çürük teĢhis cihazının tekrar edilebilirliğinin 

yüksek olması doğruluğunun geçerli olduğunu göstermektedir. ÇalıĢmamızda da LF 

cihazının tekrarlanabilirliğinin göz ve sond göre daha yüksek olması cihazın daha 

geçerli bir yöntem olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. 

 Literatürdeki çalıĢmalara baktığımızda Unlu ve ark’nın (2010) yaptığı 

çalıĢmada LF cihazı için gözlemci içi uyum değeri 0,50, Yazıcı ve ark’nın (2005) 

yaptığı çalıĢmada ise 0,93 olarak saptanmıĢtır. Gürbüz ve ark’nın (2008) süt 

diĢlerindeki araĢtırmalarında 0,49 ile 0,93 arasında değiĢen değerlerde gözlemci içi 

uyum oranı tespit edilmiĢtir. Yukarıda belirtilen çalıĢmalarda gözlemci içi uyumda 
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farklı değerler elde edilmiĢ olması hekimin LF cihazını kullanmadaki tecrübesinden 

kaynaklandığı bildirilmektedir (Yazıcı ve ark 2005, Gürbüz ve ark 2008, Ünlü ve ark 

2010). Bizim sonuçlarımız incelendiğinde ise literatürdeki çalıĢmalarda elde edilen 

değerler ile farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle LF cihazı ile yapılan 

ölçümlerde hekimin teknik hassasiyet göstermesi ve teĢhis koymadan önce 

tekrarlayan ölçümler yaparak bu ölçümleri karĢılaĢtırması gerektiğini 

düĢünmekteyiz. 

 ÇalıĢmamızda çürük temizleme yöntemlerine göre uyum değerleri 

hesaplandığında göz ile yapılan değerlendirme sonucunda 3 gözlemcinin de 

konvansiyonel yöntemle temizlenen kavitelerde en yüksek uyum değerini elde ettiği 

gözlenmektedir. Gözlemcilerin konvansiyonel çürük temizleme yöntemini klinik 

uygulamalarda rutin olarak kullanmaları ve bu yöntemle temizlenen kaviteleri göz ile 

değerlendirmeye daha aĢina olmaları gözlemci içi uyumun yüksek olmasının sebebi 

olabilir.  

 Sond ile yapılan değerlendirmelerde 2. ve 3. gözlemcinin konvansiyonel 

yöntemle temizlenen kavitelerde, 1. gözlemci ise kemomekanik sistemle temizlenen 

kavitelerde en yüksek uyum değerini elde ettiği görülmektedir. Elde edilen bu 

sonuçlarla sond ile değerlendirmelerde gözlemcilerin farklı çürük temizleme 

yöntemlerinde yüksek uyum değeri verdiği gözlenmektedir. Bu durum sondun 

subjektif bir yöntem olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.  

 LF cihazı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda gözlemcilerin farklı çürük 

temizleme yöntemlerinde de gözlemci içi uyum değerlerinin birbirine yakın olduğu 

bulunmuĢtur. Sadece 3. gözlemcinin lazer sistemi ile temizlenen kavitelerde diğer 

çürük temizleme yöntemlerine göre daha düĢük değer (0,65) verdiği tespit edilmiĢtir. 

Bu durum LF cihazının göz ve sonda göre daha objektif bir yöntem olması ile 

iliĢkilendirilebilir. ÇalıĢmamızdan elde ettiğimiz sonuçlar çerçevesinde cihazın 

hekimin tecrübesinden ya da kaviteye bağlı faktörlerden etkilenmesi nedeniyle çürük 

temizleme yöntemleri dikkate alınmadan hesaplanan gözlemci içi uyum değerlerinde 

olduğu gibi teĢhis koymadan önce cihaz ile birden fazla ölçüm yapılması konusunda 

hekimlerin uyarılması gerektiğini düĢünmekteyiz. 

 LF cihazının rezidüel çürük teĢhisi için kullanıldığı araĢtırmalarda 

gözlemciler arası uyum değeri 0,48 ve 0,94 arasında değiĢebilmektedir (Yazıcı ve ark 

2005, Gürbüz ve ark 2008, Unlu ve ark 2010). ÇalıĢmamızda gözlemcilerin kendi 

aralarındaki uyumu karĢılaĢtırıldığında LF cihazının 0,94 oranında uyum göstererek 
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göz ve sonda göre daha yüksek uyum sergilediği saptanmıĢtır. LF cihazının diğer 

teĢhis yöntemlerine göre tekrar edilebilirliğinin yüksek olması cihazın daha objektif 

sonuçlar verdiğini göstermektedir. Fakat literatürdeki uyum değerlerinin farklı 

olması daha öncede bahsedildiği gibi cihazın klinik uygulamalara geçmeden önce 

kullanacak hekimin tecrübe kazanması gerektiği sonucunu doğurabilmektedir. 

 ÇalıĢmamızda çürük temizleme yöntemlerine göre bakıldığında ise göz ve 

sond ile değerlendirmelerde konvansiyonel yöntemle temizlenen kavitelerde yüksek 

değer elde edilirken, kemomekanik ve lazer yöntemi ile temizlenen kavitelerde 

gözlemciler arası uyum değerinin oldukça düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. 

Gözlemcilerin sadece konvansiyonel yöntemle temizlenen kavitelerde yüksek uyum 

göstermesi klinikte çürük temizlemede konvansiyonel yöntemi ve çürük teĢhisinde 

ise göz/sondu rutin olarak kullanmalarına bağlanabilir.  

 ÇalıĢmamızda gözlemci içi uyumda olduğu gibi gözlemciler arası uyumda da 

LF cihazının 3 temizleme yönteminde de uyum değerinin yüksek olması daha 

önceden belirtildiği gibi LF cihazının göz ve sonda göre daha objektif bir yöntem 

olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. 

 ÇalıĢmamızda rezidüel çürük teĢhis yöntemlerinin histolojik 

değerlendirmeyle uyumunu incelemek için Kappa testi yapıldı. Kappa testi teĢhis 

yöntemlerinin çürük olarak skorladığı değerlerin histolojik kesitler ile ne oranda 

eĢleĢtiğini göstermektedir (Boyacıoğlu ve Güneri 2006, Küçükyılmaz 2008). 

ÇalıĢmamızda gözle yapılan ölçümlerde minimal ve orta derecede uyum 

belirlenirken, sond ve LF ile yapılan değerlendirmelerde önemli derecede uyum 

tespit edildi. Bu durum klinikte tek baĢına göz ile yapılan değerlendirmenin diğer 

yöntemlere göre daha büyük yanılgılara neden olabileceğini göstermektedir. 

 Çürük temizleme yöntemlerine göre kıyasladığımızda ise konvansiyonel 

yöntemle temizlenen kavitelerde göz ve sond ile yaptığımız değerlendirmelerin genel 

olarak diğer çürük temizleme yöntemleri ile temizlenen kavitelerden daha yüksek 

Kappa değerine sahip olması dikkat çekici bir bulgudur. Bu sonuçla ilgili olarak lazer 

sistemi ve kemomekanik sistemle temizlenen kavitelerde meydana gelen düzensiz 

kavite yüzeylerinin değerlendirme sonuçlarını etkilemiĢ olabileceğini, ayrıca daha 

öncede söz edildiği gibi konvansiyonel yöntemle temizlenen kavitelere gözlemcilerin 

aĢina olmasının daha yüksek uyuma neden olduğunu düĢünmekteyiz. 

 Çürük dokunun floresansının sağlam dokudan fazla olması lezyondaki 

mikroorganizmalarca sentezlenen porfirinlere bağlanmaktadır. Bu moleküllerin diĢ 
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yüzeyinde kurutulması LF cihazının ölçüm değerlerinde artıĢa neden olabilmektedir 

(Gürbüz ve ark 2008). LF cihazının kemomekanik temizleme ajanının içerisindeki 

NaOCl’den etkilenmesinin kemomekanik yöntemle temizlenen kavitelerde daha 

düĢük performans göstermesine neden olabileceği bildirilmiĢtir (Gürbüz ve ark 

2008). ÇalıĢmamızda da konvansiyonel ve lazer sistemi ile temizlenen kavitelerde 

LF cihazı ile yapılan ölçümlerde önemli derecede uyum, kemomekanik yöntemde ise 

orta derecede uyum sergilemesinin cihazın NaOCl’den etkilenmesinden 

kaynaklandığını düĢünmekteyiz. 

 Duyarlılık ve belirlilik tanı testlerinin değerlendirilmesi için yaygın olarak 

kullanılan yöntemlerdir (Altman ve Blant 1994). Çürüğün değerlendirildiği 

araĢtırmalarda duyarlılık teĢhis yönteminin altın standartla çürük olduğu belirlenen 

diĢleri hangi oranda saptayabildiğini, belirlilik ise altın standartla sağlam olduğu 

belirlenen diĢleri hangi oranda saptayabildiğini göstermektedir. Duyarlılık ve 

belirlilik 0 ve 1 arasındaki değerlerle ifade edilmektedir. Duyarlılık değerinin yüksek 

olması teĢhis yönteminin çürük olanları, belirlilik değerinin yüksek olması ise 

yöntemin sağlam olanları ayırt edebileceğini göstermektedir. Fakat bir yöntemin 

geçerli olarak kabul edilebilmesi için duyarlılık ve belirlilik değerlerinin yüksek 

olması beklenir. Çürük teĢhis yöntemlerinin kabul edilebilir olması için bu oranının 

en azından duyarlılık için 0,75, belirlilik için 0,85 olması gerektiği vurgulanmaktadır 

(The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care 2007, Karlsson 

2010).  

 TeĢhis yöntemlerinin geçerliliğinin kabul edilebilmesi için yapılan diğer 

hesaplamalar da pozitif kestirim, negatif kestirim ve doğruluk oranı değerleridir. 

Pozitif kestirim değeri teĢhis yönteminin çürük olarak saptadıklarının ne oranda 

gerçekten çürük olduğunu ölçmektedir. Negatif kestirim değeri teĢhis yönteminin 

sağlam olarak saptadıklarının ne oranda gerçekten sağlam olduğunu ölçmektedir. 

Kestirim değerleri hesaplanırken teĢhis yönteminin ölçümleri doğruymuĢ gibi kabul 

edildiğinden yöntemin geçerlilik kazanması için hesaplamanın tek baĢına yapılması 

güvenilir olmaz. Kestirim değerleri sadece yardımcı bir değerlendirme gibi kabul 

edilebilir. Doğruluk oranı değeri ise teĢhis yönteminin (çürük ve sağlam olarak ayırt 

ettiği örneklerin) toplam doğru tanı oranıdır ve yöntemin geçerli olabilmesi için 

yüksek değerde olmalıdır (Aksakoğlu ve ark 2006).  

 ÇalıĢmamızda çürük temizleme yöntemleri dikkate alınmadan hesaplanan 

duyarlılık değerlerine baktığımızda en yüksek değerin sondla yapılan 
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değerlendirmeye ait olduğu (0,75), diğer muayene yöntemlerinin değerleri de LF 

(0,71) ve göz (0,50) olarak sıralandığı görüldü. Belirlilik yönünden ise 3 teĢhis 

yöntemi de yüksek oran elde etti (Gözle muayenene SN= 0,93, sondla muayenene 

SN= 0,96, LF cihazı ile muayene SN= 0,96). Pozitif kestirim değeri bakımından 

karĢılaĢtırıldığında sond ve LF cihazının aynı değere sahip olduğu (0,74), negatif 

kestirim (Gözle muayenene -PV= 0,92, sondla muayenene -PV= 0,89, LF cihazı ile 

muayene -PV= 0,88) ve doğruluk oranı değerleri bakımından teĢhis yöntemlerinin 

birbirine yakın sonuçlar verdiği (Gözle muayenene DO= 0,87, sondla muayenene 

DO= 0,93, LF cihazı ile muayene DO= 0,92) gözlendi.  

 Rezidüel dentin çürüğünün tespit edilmesinde literatürde çok az sayıda 

çalıĢmada teĢhis yöntemlerinin duyarlılık, seçicilik, pozitif kestirim, negatif kestirim 

ve doğruluk oranı değerlerinin hesaplandığı gözlenmektedir. Lennon ve ark’nın 

(2002) rezidüel dentin çürüğünü tespit etmede LF cihazı, göz-sond, çürük boyayıcı 

ajan ve ıĢık floresansı karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında LF cihazının duyarlılık 

değerini 0,88, belirlilik değerini 0,70, pozitif kestirim değerini 0,68, negatif kestirim 

değerini 0,89 ve doğruluk oranı değerini 0,78 olarak saptamıĢlardır. Aynı çalıĢmada 

göz-sond ile yapılan ölçüm sonucundan duyarlılık değerini 0,76, belirlilik değerini 

0,65, pozitif kestirim değerini 0,62, negatif kestirim değerini 0,79 ve doğruluk oranı 

değerini 0,70 olarak tespit ederek bu yöntemin LF cihazına göre daha düĢük 

geçerliliğe sahip olduğunu vurgulamıĢlardır. 

 Lennon ve ark’nın (2002) çalıĢmalarında göz ve sond birlikte 

değerlendirildiği için bu yöntemdeki duyarlılık ve belirlilik değerlerinin bizim 

çalıĢmamızdan daha yüksek değere sahip olduğunu düĢünmekteyiz. Ayrıca Lennon 

ve ark’nın (2002) çalıĢmasında deney için seçilen diĢlerin D2 grubuna sahip olup 

bizim çalıĢmamızda D3 grubuna sahip diĢler kullanılmasının bu farklılığa neden 

olduğu söylenebilir. Çünkü derin lezyonlar yüzeyel lezyonlara göre bakteriyel 

artıklardan dolayı daha fazla protein içermektedir (Hibst ve Paulus 1999, Shi 2001). 

Lezyondaki organik maddenin fazlalığı kavitenin floresansını etkilemektedir. LF 

cihazı ile yapılan ölçüm değerleri daha yüksek çıkabilmekte ve gözlemciyi 

yanıltabilmektedir (Hibst ve Paulus 1999, Shi 2001).   

 Unlu ve ark (2010) yaptıkları çalıĢmada rezidüel çürük teĢhisi için LF, ECM 

ve çürük boyayıcı ajanları karĢılaĢtırmıĢlardır. LF cihazının en yüksek duyarlılık 

değerine, ECM cihazının en yüksek belirlilik değerine sahip olduğunu 

gözlemiĢlerdir. Ayrıca LF cihazının diğer iki yöntemden daha yüksek doğruluk oranı 
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değerine sahip olduğunu belirlemiĢlerdir. Fakat iki yönteminde ideal duyarlılık ve 

belirlilik oranlarına sahip olmadığını saptamıĢlardır. LF cihazının rezidüel çürük 

diĢlerin tespitinde kullanılabileceği, fakat sağlam diĢlerin ayırt edilmesinde sorun 

yaĢanacağı dolayısıyla aĢırı preparasyona neden olabileceği sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

 Yazıcı ve ark’nın (2005) çürük boyayıcı ajanlar ve LF cihazının rezidüel 

çürük teĢhisindeki baĢarılarını değerlendirdikleri çalıĢmalarında iki yöntem için de 

yüksek belirlilik değeri hesaplamıĢlardır. LF cihazının duyarlılık değerinin çürük 

boyayıcı ajanlardan yüksek olmasına rağmen genel olarak iki yöntemin de düĢük 

duyarlılık değerine sahip olması nedeniyle rezidüel çürüğün teĢhis edilememesine 

yol açabileceğini vurgulamıĢlardır. 

 ÇalıĢmamızda da Yazıcı ve ark’ nın (2005) çalıĢmalarında olduğu gibi 

belirlilik değeri duyarlılık değerinden daha yüksek bulunmuĢtur. Sağlam olan 

diĢlerin belirlenmesinde 3 yöntem de baĢarılı bulunurken, çürük olan diĢlerin 

saptanmasında sond ve LF cihazının gözle yapılan değerlendirmeden daha baĢarılı 

olduğu söylenebilir. Bu durumda LF cihazının konvansiyonel teĢhis yöntemlerine 

alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceği düĢünülse de elde ettiği duyarlılık 

oranının teĢhis yöntemleri için sınır olarak kabul edilen değerden (0,75) düĢük 

olması çeliĢki uyandırmaktadır. Bununla birlikte Unlu ve ark’nın (2010) ve Yazıcı ve 

ark’nın (2005) çalıĢmalarında LF cihazının performansı göz ile karĢılaĢtırılmamıĢtır. 

Bizim çalıĢmamızda ise LF cihazının göz ile değerlendirmeden daha yüksek 

duyarlılık değerine sahip olması konvansiyonel teĢhis yöntemi olarak göz ve sondun 

yerini LF cihazı ve sondun alabileceği Ģeklinde yorumlanabilir. 

 ÇalıĢmamızda çürük temizleme yöntemlerine göre teĢhis yöntemlerinin 

duyarlılık değerleri hesaplandığında konvansiyonel ve lazer ile çürük 

temizlendiğinde en yüksek duyarlılık değerinin sond ile yapılan muayene olduğu 

gözlenmektedir. Gözlemcilerin çürük temizleme yöntemlerindeki tecrübesinin 

rezidüel çürüğü değerlendirmede etkili olduğunu düĢünmekteyiz. Çünkü 

konvansiyonel yöntemle temizlenen kavitelerde sond ile yapılan değerlendirmenin 

lazer yöntemi ile temizlenen kavitelerden yüksek duyarlılık değerine sahip olduğu 

dikkat çekmektedir (Konvansiyonel yöntemde SN=1,00, lazer yönteminde SN=0,89). 

Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda sond ile yapılan değerlendirmenin rezidüel 

çürüğü saptamada baĢarılı bir yöntem olduğu söylenebilir. Bununla birlikte 3 çürük 

temizleme yönteminde de göz ile yapılan değerlendirmenin sahip olduğu düĢük 

duyarlılık değeri bu yöntemin geçerliliğinin tartıĢılması ihtiyacını doğurmaktadır.  
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 Kemomekanik yöntemde LF cihazı ile yapılan değerlendirmenin daha yüksek 

duyarlılık değerine sahip olmasının 2. gözlemcinin sond ile değerlendirmede tüm 

skorları kullanmamasından kaynaklandığını düĢünmekteyiz.  

 Belirlilik yönünden 3 çürük temizleme yönteminde de teĢhis yöntemleri ile 

yüksek değer elde edildiği tespit edilerek teĢhis yöntemlerinin sağlam diĢleri ayırt 

etmede baĢarılı olduğu söylenebilir. TeĢhis yöntemleri doğruluk oranı değerleri 

bakımından incelendiğinde 3 çürük temizleme yönteminde de teĢhis yöntemlerinin 

yüksek değerler verdiği gözlenmektedir.  

 Literatürdeki çalıĢmalarda çürük temizleme yöntemlerine göre teĢhis 

yöntemlerinin performansları sadece bir çalıĢmada değerlendirilmiĢ olup diğer 

araĢtırmalarda kavite preparasyonları konvansiyonel çürük temizleme yöntemi ile 

yapılmıĢtır. Gürbüz ve ark (2008) LF cihazının performansının konvansiyonel 

yöntemle temizlenen kavitelerde değerlendirmenin kemomekanik yöntemle 

temizlenen kavitelerde değerlendirmeden daha baĢarılı olduğunu bildirmiĢlerdir. Bu 

sonucu kemomekanik çürük temizleme ajanının LF cihazının performansını olumsuz 

etkilendiğinden ortaya çıkabileceğine bağlamıĢlardır. Bizim çalıĢmamızda da LF 

cihazının performansının kemomekanik yöntemle temizlenen kavitelerde 

değerlendirmenin konvansiyonel yönteme göre daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir. 

Gürbüz ve ark’nın (2008) çalıĢmasında bildirildiği gibi bu sonucun kemomekanik 

ajanın LF cihazının performansını etkilemesinden kaynaklanabileceğini 

düĢünmekteyiz. 

 ÇalıĢmamızda sadece konvansiyonel yöntem ile temizlenen kaviteleri diğer 

çalıĢmalarla karĢılaĢtırdığımızda LF’in performansının daha yüksek duyarlılık ve 

belirlilik değerine sahip olduğunu gözlemlemekteyiz (Lennon ve ark 2002, Unlu ve 

ark 2010). Böylece konvansiyonel yöntemle temizlenen kavitelerde LF cihazının 

geçerli bir teĢhis yöntemi olarak kullanılabileceği sonucuna ulaĢılabilinir. 
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Taramalı elektron mikroskobu ile yüzey değişikliklerinin incelenmesi  

 

 DiĢ sert dokularının morfolojik ve ultrastrüktürel değiĢimleri taramalı 

elektron mikroskobu (SEM), X ıĢını difraksiyonu, infrared absorbsiyon 

spektroskopisi, mikrosertlik ölçümü ve SEM-EDS atomik analiz yöntemi ile 

incelenebilmektedir (Kimura ve ark 2001, Kinoshita ve ark 2003, Çelik ve ark 2006). 

SEM incelemesinde çeĢitli büyütmeler ile yüzeyde oluĢan veya değiĢen yapının 

ayrıntılı bir Ģekilde görüntülenmesi sağlanır (Gabriel ve ark 2008). ÇalıĢmamızda 

farklı çürük temizleme yöntemleri sonrasında dentinde meydana gelen yüzey 

değiĢikliklerini inceleyebilmek için SEM ile değerlendirme yapılmıĢtır. 

 Çürük temizleme iĢlemi esnasında dentin yüzeyinde hidroksiapatit kristalleri, 

denatüre olmuĢ kollajen, kan, tükrük ve bakterilerden oluĢan yaklaĢık 0,5-15µm 

kalınlığında dentine koheziv bağlarla bağlanan tabaka smear tabakası olarak 

adlandırılmaktadır (Mjör 2009). Çürük temizleme iĢlemi sonrasında gözlenen smear 

tabakası dentin tübüllerini kapamakta ve yapılacak olan adheziv restorasyonların 

baĢarısını etkilemektedir.  

 Smear tabakası diĢ/restorasyon arasındaki bağlanma kuvvetini azaltarak 

mikrosızıntıya sebep olabilmektedir.  Bu amaçla restorasyon uygulanmadan önce 

smear tabakası oluĢumunun engellenmesi, smear tabakasının kaldırılması yada 

modifiye edilmesi önerilmektedir. Bazı araĢtırmacılar smear tabakasının oluĢmaması 

ya da ortadan kaldırılması durumunda dentin tübüllerin açık olacağını, geçirgenliğin 

ve sıvı akıĢının artacağını vurgulamıĢlardır (Brannstrom ve ark 1968, Van ve ark 

2005, Zülfikaroğlu 2006). Bu yüzden smear tabakasının dentinde sıvı akıĢını 

engelleyen doğal bir bariyer olduğunu ve modifiye edilerek diĢ/restorasyon 

arasındaki bağlantıya katılması gerektiğini söylemiĢlerdir (Brannstrom ve ark 1968, 

Van ve ark 2005, Zülfikaroğlu 2006). Fakat yapılan araĢtırmalarda smear tabakasının 

oluĢumunun engellendiği yada tabakanın kaldırıldığı durumlarda diĢ/restorasyon 

arasındaki bağlantının daha iyi olduğu da bildirilmektedir. Bu bağlantının güçlü 

olması ile de mikrosızıntının daha az gerçekleĢeceği dolayısıyla sekonder çürük 

ihtimalinin daha az olacağı savunulmaktadır (White ve ark 1987, Banerjee 2000, 

Perdigao ve ark 2006). Konvansiyonel, lazer ve kemomekanik çürük temizleme 

sistemlerinin daimi diĢlerin dentin yüzeyinde oluĢturduğu değiĢikliklerin incelendiği 

birçok çalıĢma literatürde mevcut iken süt diĢlerinde sınırlı sayıda çalıĢma vardır. Bu 
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amaçla çalıĢmamızın ikinci bölümünde süt diĢlerinde çürük temizleme yöntemlerinin 

kavite tabanındaki dentin yüzeyinde oluĢturdukları değiĢiklikler incelenmiĢtir. 

 Literatürdeki birçok çalıĢmada konvansiyonel sistemle temizlenen kavitelerin 

SEM ile incelenmesi sonucunda dentin yüzeyinde homojen bir smear tabakası ve 

dentin tübüllerinin kapalı olduğu tespit edilmiĢtir (Manhães ve ark 2005,  Cardoso ve 

ark 2008, Tachibana ve ark 2008). Bizim çalıĢmamızda da literatürde belirtildiği gibi 

konvansiyonel yöntemle temizlenen kavitelerde tüm dentin yüzeyini kaplayan 

homojen bir smear tabakası gözlendi. Ayrıca dentin tübüllerinin tamamen smear 

tabakası ile kaplı olduğu da dikkati çekmiĢtir. 

 Kemomekanik sistem ile temizlenmiĢ dentin yüzeyine ait SEM 

görüntülerinde literatürde farklılıklar göze çarpmaktadır. Gürbüz ve ark (2008) ve 

Hossain ve ark (2003) kemomekanik sistemle temizlenen kavitelerde smear 

tabakasının olmadığını onun yerine minimal debris gözlendiğini ve dentin 

tübüllerinin açık olduğunu belirtmiĢlerdir. Hosoya ve ark (2001) süt diĢlerinde 

kemomekanik sistemle çürük temizleme sonucunda smear tabakasını olmadığını 

bildirmiĢlerdir ve bunun nedenini çürük temizleme esnasında kullanılan jelin süt 

diĢlerinde daha fazla kollajen dokuyu çözmesine bağlamıĢlardır. Kinoshita ve ark 

(2003) ise çalıĢmalarında kalın bir smear tabakası ile kaplı dentin yüzeyi, kısmen 

açık dentin tübülleri ile karĢılaĢmıĢlardır. AraĢtırıcılar kemomekanik sistemle çürük 

temizleme iĢlemine baĢlamadan önce mine dokusunun kaldırılması için 

konvansiyonel yöntemi kullanmıĢlardır. Smear tabakasının gözlenmediği yukarıda 

adı geçen çalıĢmalarda ise araĢtırıcılar kemomekanik ajanı mine dokusunu 

kaldırmadan ya da mine dokusunu elmas separe ile uzaklaĢtırarak dentin yüzeyine 

uygulamıĢlardır.  Kinoshita ve ark (2003) elde ettikleri SEM görüntülerindeki 

farklılıkları kemomekanik sistemin yanı sıra konvansiyonel yöntemin kullanılmasına 

ve böylece dentin yüzeyinde smear tabakası oluĢmasına bağlamıĢlardır.  

 Bizim çalıĢmamızda da Kinoshita ve ark’nın (2003) çalıĢmasına benzer 

Ģekilde kalın bir smear tabakası ve dentin tübüllerinin kısmen açık olduğu tespit 

edilmiĢtir. ÇalıĢmamızda çürük dentin dokusuna ulaĢabilmek için konvansiyonel 

yöntemden yararlanılmıĢ olmasının dentin yüzeyinde gözlenen smear tabakasının 

oluĢmasında etkili olduğunu düĢünmekteyiz.  

 Matsumoto ve ark (2003) Er:YAG lazerin su soğutmalı veya susuz 

kullanımının dentinde meydana getirdiği morfolojik değiĢiklikleri değerlendirdikleri 

çalıĢmalarında, Er:YAG lazerin su soğutması altında dentinde 
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karbonizasyon/erimeye neden olmadığını, dentinin ortaya çıkan ısıdan minimum 

etkilendiğini vurgulamıĢlardır. Lee ve ark da (2004) Er:YAG lazer ile preparasyon 

sırasında su soğutmasının morfolojik kompozisyonda önemli değiĢiklikler 

yaratmadığını sadece ısıdan dolayı oluĢabilecek termal etkilerin engellenmesi için 

kullanılması gerektiğini vurgulamıĢlardır. Bizim çalıĢmamızda da SEM incelemesi 

öncesi lazer sistemi ile çürük temizleme iĢlemi su soğutması altında 

gerçekleĢtirilerek dentin dokusunun ortaya çıkan ısıdan en az zarar görmesi 

amaçlanmıĢtır.  

 Er:YAG lazer sistemi ile temizlenen kavitelerde SEM ile yapılan morfolojik 

analizler sonucunda dentin tübüllerinin açık, yüzeyinin düzensiz ve balık puluna 

benzer bir görüntüye sahip olduğu belirtilmektedir (Hossain ve ark 1999, Freitas ve 

ark 2007). AraĢtırıcılar dentin dokusunda lazer ıĢınının ablasyonu ile ortaya çıkan 

ısının dokuda mikropatlamalara sebep olarak dentin yüzeyinde meydana gelen 

değiĢikliklerden sorumlu olduğunu bildirmiĢlerdir (Hossain ve ark 1999, Freitas ve 

ark 2007).  

 ÇalıĢmamızda literatürdeki bulgulara benzer Ģekilde, smear tabakasının 

oluĢmadığı ve dentin tübüllerinin açık olduğu tespit edilmiĢtir. Bu sonucun 

literatürdeki çalıĢmalarda belirtildiği gibi dentin dokusundaki yüksek su içeriğinin 

lazer enerjisi nedeniyle ortaya çıkan ısıdan dolayı buharlaĢmasına ve dokuda 

mikropatlamaların oluĢumuna bağlı olduğunu düĢünmekteyiz.  
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Sekonder Çürük Riskinin Değerlendirilmesi 

  

 DiĢ dokularında in vitro ortamda yapay çürük oluĢturabilmek için kimyasal 

ve mikrobiyolojik olmak üzere 2 yöntem kullanılmaktadır. Kimyasal yöntemde, 

asidik pH’a sahip demineralizasyon solüsyonu hazırlanarak yapay çürük 

oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır. Mikrobiyolojik yöntemde ise dental plak ve çürük 

oluĢumuna sebep olan ekosistem taklit edilerek demineralizasyon oluĢturulmaktadır. 

Yapılan araĢtırmalarda kimyasal yöntemin dezavantajının in vivo Ģartları 

mikrobiyolojik yöntemler kadar iyi taklit edememesi olduğu belirtilmektedir 

(Fontana ve ark 1996, Tang ve ark 2003, Lobo ve ark 2005). Bu amaçla 

çalıĢmamızda Fontana ve ark (1996)’nın geliĢtirdiği mikrobiyolojik model tercih 

edilmiĢtir.   

 Çürük oluĢumundaki temel mekanizma mikroorganizmalar tarafından 

karbonhidratların fermente edilmesi sonucu laktik asidin oluĢmasıdır. Böylece 

ortamın pH’sı kritik pH’nın (5,5) altına düĢmekte ve demineralizasyon 

gerçekleĢmektedir (Featherstone 2004, Fejerskov 2004). 

 Ġn vitro ortamda mikrobiyolojik model ile çürük oluĢturabilmek için sistemde 

olması gereken unsurlardan biri mikroorganizmadır. Kidd ve ark (1990) primer ve 

sekonder çürüğün mikrobiyolojisinde fark olmadığını, primer ve sekonder çürük 

lezyonlarının baĢlamasında ve ilerlemesinde en etkili bakterilerin St.Mutans ve 

L.Casei’nin olduğunu belirtmiĢlerdir. Fontana ve ark’nın (1996) geliĢtirdiği 

mikrobiyolojik modelde St. Mutans ve L. Casei birlikte kullanılabilmektedir. Bu 

sayede sekonder çürük oluĢumu için gerekli bakteriyel flora elde edilmektedir. 

 Ġn vitro ortamda mikroorganizmaların çürük oluĢumunu sağlamaları için 

uygun besiyeri kullanarak asit üretmeleri gerekmektedir. Fontana ve ark’nın (1996) 

mikrobiyolojik modelinde bu ortamın oluĢturulması için dekstroz içermeyen %5 

sükroz ilaveli tyrpticase soy broth (TSBS) solüsyonu besiyeri olarak 

kullanılmaktadır. Böylece mikroorganizmalar tarafından TSBS solüsyonu fermente 

edilerek demineralizasyon için gerekli asidik ortam oluĢmaktadır. 

 Çürük ekosisteminin oluĢturulabilmesi için diğer bir önemli konu da salivayı 

taklit edecek ortamın sağlanmasıdır. Salivayı taklit eden bir sıvı kullanmayan 

Dummer ve ark’nın (1982) mikrobiyolojik modeli insan minesinde in vitro olarak 

çürük oluĢturmayı baĢarmıĢtır. Fakat salivayı taklit edecek sıvının modele dahil 

edilmemesi çürük ekosisteminde eksik unsurlar olmasına yol açmaktadır. Çünkü 
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saliva, in vivo ortamda remineralizasyona katkıda bulunarak çürük oluĢum sürecine 

olumlu etki etmektedir. Fontana ve ark’nın (1996) geliĢtirdiği mikrobiyolojik 

modelde ise nötr pH’a sahip mineral yıkama (MW) solusyonu kullanılarak çürük 

ekosisteminde salivayı taklit etmek amaçlanmıĢtır. Bu solüsyon potasyum klorit, 

sodyum klorit, dipotasyum hidrojen fosfat, magnezyum klorit, ve kalsiyum klorit 

dihidrat içermekte ve nötral pH’ı (7,0) sağlayarak remineralizasyona yardımcı 

olmaktadır (Fontana ve ark 1996, Featherstone 2004, Fejerskov 2004). 

 Fontana ve ark (1996) yaptıkları çalıĢmada sekonder çürük oluĢumu için 

örneklerin mikrobiyolojik modeldeki siklusun 7 gün yapılmasının yeterli olacağını 

bildirmiĢlerdir. Ancak literatürdeki çalıĢmalarda süre konusunda farklılıklar 

bulunmaktadır. Totiam ve ark (2007) sekonder çürük ve gap formasyonu arasındaki 

iliĢkiyi inceledikleri çalıĢmada in vitro ortamda sekonder çürük oluĢturabilmek için 

modeldeki siklusu 8 gün yapmıĢlardır. Borczyk ve ark’nın (2006) etkilenmiĢ dentinin 

sekonder çürük oluĢumundaki etkisini inceledikleri çalıĢmasında modeldeki siklusu 3 

gün boyunca uygulamıĢlardır. Paradella ve ark (2009) ise mikrobiyolojik ve kimyasal 

yöntemlerin minede in vitro ortamda sekonder çürük oluĢturmadaki baĢarılarını 

değerlendirmiĢlerdir. AraĢtırıcılar mikrobiyolojik model siklusunu 14 gün boyunca 

uygulayarak çürük oluĢumunu sağlamıĢlardır. Ayrıca yukarıda adı geçen 

çalıĢmalarda in vitro ortamda sekonder çürük oluĢturabilmek için zaman ayarlaması 

yapılabildiği bildirilmektedir (Borczyk ve ark 2006, Totiam ve ark 2007, Paradella 

ve ark 2009). Bizim çalıĢmamızda da 7. günün sonunda çürük oluĢumu saptanmadığı 

için örnekler modelden 14 gün sonra uzaklaĢtırılmıĢtır.  

 Fontana ve ark’nın mikrobiyolojik modelinde sirkülasyonun devamlılığının 

sağlanması için bir bilgisayar düzeneğinden faydalanılmaktadır. Bu düzenek 

sayesinde belirli zamanlarda TSBS ve MW solüsyonlarının diĢ yüzeyine teması ile 

ağız ortamı taklit edilmeye çalıĢılmaktadır. ÇalıĢmanın, otomatik olarak bilgisayar 

düzeneği ile yapılması araĢtırmacıya çalıĢma rahatlılığı verirken çalıĢmanın 

standardizasyonunu da sağlamaktadır (Fontana ve ark 1996). 

 Bu çalıĢmada kullanılan mikrobiyolojik modelin çürük ekosistemini taklit 

etmek dıĢında yapılacak olan çalıĢmanın amacı doğrultusunda farklı besiyeri, yıkama 

solüsyonu, antimikrobiyal ajanlar ve mikroorganizma kullanılmasına imkan verdiği 

bildirilmektedir (Fontana ve ark 1996).   

 Fontana ve ark’nın (1996) mikrobiyolojik modeli yukarıda bahsedilen 

avantajlarının yanında bazı dezavantajlara sahiptir. Modelde mikroorganizmaların in 
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vitro ortamda yaĢama süreleri göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. Uygun 

besiyeri altında bile mikroorganizmaların dıĢ ortamdaki yaĢam sürelerinin kısa 

olacağı düĢünülmektedir (Fontana ve ark 1996). Bu yüzden mikrobiyolojik modelde 

bakteri canlılığını devam ettirmek için TSBS solüsyonunun belirli aralıklarla 

değiĢtirilmesi gereklidir. Fontana ve ark (1996) 4 günde 1 kez TSBS solüsyonunun 

değiĢtirilmesinin uygun olacağını bildirmektedirler. Bununla birlikte modelin 

hazırlanması ve uygulanmasının kimyasal yöntemlere göre zor ve pahalı olması göz 

önünde tutulmalıdır. 

 Ġn vitro koĢullarda oluĢturulan sekonder çürük lezyonunun 

değerlendirilmesinde SEM, ıĢık mikroskobu, polarize ıĢık mikroskobu (PLM), 

energy dispersive X-ray (EDS), stereomikroskop, lazer taramalı konfokalmikroskop 

(CLSM), floresans mikroskobu gibi birçok metot kullanılabilmektedir (Lobo ve ark 

2005, Seeman ve ark 2005, Arnold ve ark 2007, Hayati ve ark 2011).  

Floresans mikroskobu çürük doku ile sağlam doku arasındaki floresans 

farkından yararlanarak iki dokuyu ayırt edebilmektedir. Çürük dokular sağlam 

dokulardan daha yoğun floresansa sahip olduğundan floresans mikroskobu ile elde 

edilen görüntülerde sağlam doku yeĢil, çürük doku ise daha açık renkte görüntü 

vermektedir (Hayati ve ark 2011). Bu sebeple floresans mikroskobu ile restorasyon 

marjininde oluĢan sekonder çürük tespit edilebilmekte ve fotoğraflama programı 

sayesinde restoratif materyale komĢu olan demineralize alan ölçülebilmektedir. 

Demineralize alan ölçülürken elde edilen kantitatif değerler ile sekonder çürüğün 

derinliğinin objektif olarak değerlendirilmesi sağlanmaktadır (Hayati ve ark 2011). 

Bu nedenle floresans mikroskobu ile değerlendirme yöntemi çalıĢmamızın bu 

aĢamasının altın standardı olarak kullanılmıĢtır. 

Çürük temizleme yöntemlerinin antibakteriyel özelliği ve dentin yüzeyinde 

yaptıkları değiĢikliklerin restorasyon/diĢ bağlantısına etkisi sekonder çürüğe karĢı 

direnci etkilemektedir (Fure ve ark 2004, Perito ve ark 2004, Aziz ve Al-Azzavi ve 

ark 2008). Konvansiyonel yöntemle yapılan çürük temizleme iĢlemi neticesinde 

sekonder çürüğün engellenememesi, sistemin antimikrobiyal etkinliğinin olmaması 

ve kalın bir smear tabakası oluĢturması ile iliĢkilendirilmektedir (Perito ve ark 2004). 

Konvansiyonel yöntemin aksine, kemomekanik yöntemde kullanılan çürük 

temizlemede ajanının içindeki NaOCl’in antimikrobiyal etkisi ve sistemin 

uygulanması sonrası dentin tübüllerinin kısmen açık olması ile sekonder çürük 

geliĢiminin azaltılabileceği bildirilmektedir (Fure ve ark 2004, Aziz ve Al-Azzavi ve 
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ark 2008). Bunun yanı sıra lazer sistemi ile prepare edilen dentin dokusunda 

restorasyon/diĢ bağlantısının iyi olması, lazer sistemi sekonder çürük geliĢimini 

önleyebilir teorisini ortaya çıkarmaktadır. Çünkü lazer sisteminde adeziv restoratif 

materyallerin bağlanmasını olumsuz yönde etkileyebilen smear tabakası 

oluĢmamaktadır. Bununla birlikte bu teori, lazerin preparasyon esnasında çıkardığı 

ısı nedeniyle antimikrobiyal özellik göstermesine ve diĢ dokusunu eriterek 

mikroorganizmalarca karbonhidratların fermentasyonu sonucu oluĢan laktik aside 

karĢı dirençli yüzey oluĢturmasına da bağlanmaktadır (Tsanova ve Tomov 2010, 

Scatena ve ark 2011).   

Yaptığımız literatür incelemesine göre süt diĢlerinde konvansiyonel, lazer ve 

kemomekanik çürük uzaklaĢtırma tekniklerinin sekonder çürüğe dirençlerini birlikte 

değerlendiren bir çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. ÇalıĢmamızın bu aĢamasında, 

konvansiyonel, lazer ve kemomekanik çürük uzaklaĢtırma yöntemleri kullanılarak 

temizlenmiĢ süt molar diĢlerinin in vitro ortamda mikrobiyolojik model yardımıyla 

oluĢturulan sekonder çürük alanları karĢılaĢtırılmıĢtır. Yapılan istatistiksel 

değerlendirmeye göre sekonder çürük oluĢumunda çürük temizleme yöntemlerinin 

etkili olduğu bulunmuĢtur.  

 Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalıĢmamızda en büyük çürük alanı 

ortalaması konvansiyonel yöntemle temizlenen kavitelerde tespit edilmiĢtir. Bununla 

birlikte konvansiyonel yöntem ile temizlenen kavitelerin çürük yüzey alanı ile lazer 

ve kemomekanik yöntemlerle temizlenen kavitelerin çürük yüzey alanı ortalamaları 

karĢılaĢtırıldığında konvansiyonel yöntemin, hem lazer hem de kemomekanik 

yöntemden istatistiksel olarak farklı olduğu bulunmuĢtur.  

Literatürdeki çalıĢmalara baktığımızda sekonder çürük riski açısından 

konvansiyonel yöntem, lazer veya kemomekanik yöntemle karĢılaĢtırıldığında farklı 

sonuçlar dikkati çekmektedir. 

 Young ve ark (2000) mine düzeyinde in vitro olarak frezler ve farklı lazer 

tipleri (CO2, Er:YAG, Er:YSGG) ile oklüzal fissürleri prepare ederek lazerlerin 

çürük oluĢumunu önlemedeki etkisini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmalarında CO2 ve 

Er:YAG lazer uygulanan gruplarda sekonder çürük oluĢumunda %50 azalma,  

Er:YSGG lazer grubunda ise %72’ye varan bir azalma tespit etmiĢlerdir. Sonuç 

olarak; kavite preparasyonunda lazer kullanımı ile sekonder çürük oluĢumunun 

engellenebileceğini belirtmiĢlerdir. Bununla birlikte lazerlerin klinik uygulamalarda 

koruyucu etkisinden yararlanılması gerektiğini de vurgulamıĢlardır. Fakat 
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araĢtırıcılar bu çalıĢmada su soğutmalı lazer sistemi kullanmamıĢlar ve su soğutmalı 

sistemin lazerin çürük oluĢumunu önleyici etkisini engelleyeceğini bildirmiĢlerdir. 

Klinik uygulamalarda ise lazerin çıkardığı ısıdan pulpanın etkilenebileceği, 

mineralizasyon defektleri ya da karbonizasyonun oluĢabileceği bu yüzden su 

soğutmalı sistemin kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır (Dostalova 1996). Bu 

çalıĢmada çürük önleyici olarak lazerlerin kullanımı tavsiye edilmiĢ olsa da lazerlerin 

kullanım biçiminin klinik uygulamalara uygun olmadığı eleĢtirilmiĢtir (Apel ve ark 

2003). 

 Perito ve ark (2009) mine yüzeyinde konvansiyonel ve Er:YAG lazer 

yönteminin aside karĢı dirençlerini karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında preparasyonu su 

soğutması altında gerçekleĢtirmiĢlerdir. Lazer ile prepare edilen grupta daha az çürük 

gözlendiğini bulmuĢlardır. AraĢtırıcılar lazer ile preparasyon esnasında ortaya çıkan 

ısının mine dokusunu eriterek aside karĢı direncin arttırıldığını söylemiĢlerdir.   

 Chimello ve ark (2008) da Er:YAG lazer ve frez+aerotör ile mine düzeyinde 

kavite preparasyonları gerçekleĢtirmiĢlerdir. Aside karĢı iki yöntemin dirençlerini 

değerlendirdikleri çalıĢmada yöntemler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığını bulmuĢlardır. ÇalıĢmada lazer yönteminin sekonder çürüğe karĢı dirençte 

etkisi olmadığını bildirmiĢlerdir.  

 Literatürdeki farklı sonuçların kullanılan lazer tipinden, uygulanan enerji 

miktarındaki değiĢikliklerden, farklı dokulara lazer uygulaması yapılmasından, in 

vitro farklı sekonder çürük oluĢturma modellerinin kullanılmasından kaynaklandığını 

düĢünmekteyiz.  

 Yukarıdaki çalıĢmalarda lazer sisteminin etkisinin mine düzeyindeki 

kavitelerde değerlendirildiği görülmektedir. Dentini de içine alan kavitelerde lazer ya 

da konvansiyonel yöntemin sekonder çürüğe karĢı etkisinin araĢtırıldığı bir çalıĢmaya 

rastlanmamıĢtır. Bizim çalıĢmamızda ise su soğutması altında süt diĢlerinde dentini 

içine alan kavite preparasyonları yapılmıĢtır. Sonuç olarak su soğutmalı lazer sistemi 

ile prepare edilen süt molar diĢlerin sekonder çürüğe direncinin konvansiyonel 

yöntemle prepare edilen diĢlerden daha fazla olduğu belirlenmiĢtir. Elde ettiğimiz 

bulgulara göre lazer enerjisinin pulpa ve çevre dokulara zarar vermeyecek Ģekilde 

dokulara ablasyonu sağlandığında dentin yüzeyinde de sekonder çürüğe karĢı 

konvansiyonel yöntemden daha iyi sonuçlar verebileceğini söyleyebiliriz. Bunun 

yanı sıra çalıĢmamızın 2. bölümünde lazer yöntemi ile temizlenen kavitelerden alınan 

SEM görüntülerinde smear tabakasının olmadığı ve açık dentin tübülleri 
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gözlenmiĢtir. SEM görüntülerinin bulguları lazer ile prepare edilen kavitelerde 

restorasyon/diĢ bağlatısının iyi olması ile sonuçlanması nedeniyle yukarıdaki 

iddiamızı desteklediğini düĢünmekteyiz. 

 Kemomekanik yöntemin sekonder çürüğe karĢı direncinin değerlendirilmesi 

ile ilgili yapılan araĢtırmaların sonuçları Ģöyledir: 

 Fure ve ark (2004) in vivo ortamda 2 farklı kemomekanik ajanı toplam 117 

diĢe uygulayarak çalıĢmanın 1 yıllık klinik takip sonuçlarını bildirmiĢlerdir. 

ÇalıĢmalarında 117 diĢin sadece 9’unda sekonder çürük tespit etmiĢlerdir. Sekonder 

çürüğün kavite marjinlerinin hekim tarafından iyi temizlenememesine yani hekim 

hatalarına bağlı olduğunu belirtmiĢlerdir. Kemomekanik ajanların antimikrobiyal 

etkinliğinin yüksek olmasının sekonder çürüğe direnci arttırabileceğini 

vurgulamıĢlardır. 

 Kırzıoğlu ve ark’nın (2006) Carisolv jel ve el aletleri ile ekskavasyonun 

kompomer ile restore edilen kavitelerde etkinliklerini değerlendirdikleri çalıĢmada 

Carisolv ile temizlenen 27 diĢin sadece 1’inde, el aletleri ile temizlenen 25 diĢin 

sadece 2’sinde sekonder çürük oluĢumu gözlemiĢlerdir. Ġki yöntemin sekonder çürük 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını tespit etmiĢlerdir. 

Carisolv jel grubunda daha az sekonder çürük gözlenmesini dentin tübüllerinin 

kısmen açık olması ve smear tabakası gözlenmemesi sonucunda restorasyon/diĢ 

arayüzeyindeki bağlantının el aletleri kullanılan gruba göre daha iyi olmasına 

bağlamıĢlardır. Carisolv jel ve el aletlerinin çocuk diĢ hekimliğinde aktif çürüğe 

sahip bireylerde sekonder çürüğün engellenmesi için konvansiyonel yönteme 

alternatif olabileceğini bildirmiĢlerdir.  

 Konde ve ark (2011) kemomekanik ve konvansiyonel yöntem ile temizlenip 

cam iyonomer simanla restore edilen kavitelerde sekonder çürük oluĢumunu klinik 

ortamda 10 ay takip etmiĢlerdir. Takip sürenin sonunda konvansiyonel yöntemle 

temizlenen kavitelerde %15,7, kemomekanik sistemle temizlenen kavitelerde %21,6 

oranında sekonder çürük tespit ederek iki grubun arasında istatistiksel olarak fark 

olmadığını belirlemiĢlerdir. AraĢtırıcılar çürük temizleme yöntemler arasında fark 

olmamasından dolayı kemomekanik yöntemin konvansiyonel yönteme alternatif 

olabileceğini belirtmiĢlerdir.  

 Yamada ve ark (2005) çalıĢmalarında Carisolv jel ile temizlenen kompozit 

materyali ile restore edilen kavitelerde marjinal mikrosızıntının konvansiyonel 

yöntemden daha az olduğunu gözlemiĢlerdir. Bu durumu kemomekanik yöntemle 
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temizlenen kavitelerde dentin yüzeyinin düzensiz olmasına, tübüllerin kısmen açık 

dolayısıyla ile restorasyon/diĢ bağlantısının daha iyi olmasına bağlamıĢlardır. 

Böylece mikrosızıntının az olacağı dolayısıyla sekonder çürüğe direncin artacağını 

bildirmiĢlerdir. 

 Aziz ve Al-Azzavi (2008) kompozit restorasyonlarının tamirinde 3 farklı 

bonding ajan ve Carisolv jelin mikrosızıntı üzerindeki etkisini inceledikleri 

çalıĢmalarında Carisolv jel uygulanan tüm grupların kontrol gruplarına göre daha 

düĢük mikrosızıntı gösterdiğini tespit etmiĢlerdir. Bu durumun kemomekanik ajanın 

içinde bulunan NaOCl’in sağladığı yüksek pH’dan kaynaklanabileceğini 

söylemiĢlerdir. AraĢtırıcılar alkalin pH’ın matriks hidrolizisinde artıĢa sebep 

olduğunu belirtmektedirler. Polimerlerin parçalanması ve artık monomerlerin 

oksidasyonu ile sonuçlanan bu olayın polimerize olmayan moleküllerin ortadan 

kalkmasına dolayısıyla restorasyon/diĢ bağlantısının daha kuvvetli olmasını ve 

mikrosızıntının daha az olmasına neden olduğunu savunmaktadırlar. 

 Kemomekanik çürük temizleme ajanın içinde bulunan NaOCl’in yüksek 

pH’ının, yukarıda belirtildiği gibi artık monomerlerin oksidasyonuna neden olup 

mikrosızıntıyı engellemesi dıĢında sağladığı diğer bir yarar da antimikrobiyal 

özelliğidir. Kemomekanik çürük temizleme ajanlarının antimikrobiyal etkisinin 

araĢtırıldığı çalıĢmalarda konvansiyonel yöntemle temizlenen kavitelere göre 

kemomekanik yöntemle temizlenen kavitelerde aynı yada daha az miktarda 

mikroorganizma tespit edilmiĢtir (Draghıncescu 2004, Subramaniam ve ark 2008). 

Yapılan araĢtırmalarda bu durumun sekonder çürük geliĢimini azaltabileceği 

sonucuna varılmıĢtır (Draghıncescu 2004, Subramaniam ve ark 2008).  

 Bizim çalıĢmamızda 3 farklı çürük temizleme yöntemi ile temizlenen 

kavitelerin restorasyonları yapıldıktan sonra meydana gelen sekonder çürük lezyon 

alanları karĢılaĢtırıldığında, yukarıda bahsedilen çalıĢmalarda söz edildiği gibi, 

istatistiksel olarak kemomekanik yöntemin konvansiyonel yöntemden daha küçük 

sekonder çürük alan ortalamasına sahip olduğu tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmamızın 

sonuçları ve literatürdeki sonuçlar göz önünde tutulduğunda, Carisolv jelin 

kullanılması ile dentin tübüllerinin kısmen açık olmasının restorasyon/diĢ 

bağlantısının iyi olması ile sonuçlanarak mikrosızıntıyı önlediğini ve jelin 

antimikrobiyal özelliği sayesinde sekonder çürüğü engellemede etkili olabileceğini 

söyleyebiliriz. Ayrıca çalıĢmamızın 2. bölümünde kemomekanik yöntemle 

temizlenen kavitelerden alınan SEM görüntülerinde smear tabakasının olduğu fakat 
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dentin tübüllerinin kısmen açık olduğu gözlenmiĢtir. SEM görüntülerinin 

sonuçlarının da yukarıdaki iddiamızı desteklediğini düĢünmekteyiz. 

 Literatürdeki çalıĢmalarda çürük temizleme yöntemlerinin sekonder çürüğe 

dirençlerinin değerlendirilmesi için kemomekanik ve lazer yöntemlerinin sadece 

konvansiyonel yöntemle karĢılaĢtırılmasının yapıldığı gözlenmektedir. ÇalıĢmamızda 

sekonder çürüğe en dirençli yöntemin tespit edilebilmesi için konvansiyonel yöntem 

dıĢında lazer ve kemomekanik yöntemin birbirleri ile karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. 

Buna göre kemomekanik sistem ile temizlenen kavitelerde lazer yöntemi ile 

temizlenen kavitelerden daha küçük alanda sekonder çürük tespit edilmiĢtir. Ancak 

bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuĢtur. Kemomekanik yöntemin 

sekonder çürüğü engellemede baĢarılı bir yöntem olduğu düĢünülse de, kavite 

preparasyonu esnasında mine çürüğünü kaldırmada konvansiyonel yönteme ihtiyaç 

duyulması, iĢlem süresinin konvansiyonel yöntemden daha uzun olması gibi 

yaĢanabilecek zorluklar unutulmamalıdır. Bununla birlikte çalıĢmamızda lazer 

yönteminin de konvansiyonel yöntemden sekonder çürük direnci açısından daha 

baĢarılı sonuçlara sahip olduğu gözlenmiĢtir. Ayrıca konvansiyonel yönteme göre 

anestezi ihtiyacı daha az, hasta tarafından kabulü daha kolay olan, daha konservatif 

kavite preparasyonları yapılabilen lazer yönteminin kemomekanik yöntemden daha 

iyi bir alternatif olduğunu düĢünmekteyiz. 

 Sekonder çürüğün önlenmesinde çürük temizleme yöntemi dıĢında diğer bir 

önemli konu da kavite preparasyonu sonrası kullanılan restoratif materyallerdir. Ġdeal 

bir restoratif materyal kavite duvarlarına iyi adapte olabilmeli, mikrosızıntıyı ortadan 

kaldırmalı, renk değiĢtirmemeli, pulpada toksik etki yaratmamalı ve biyouyumlu 

olmalıdır (Mjör ve ark 2000, Opdam ve ark 2007). Restoratif materyallerdeki olumlu 

ilerlemelere rağmen günümüzde bu özelliklere sahip ideal bir restoratif materyal 

henüz geliĢtirilememiĢtir.  

 Restoratif diĢhekimliğinde sıklıkla kullanılan kompozit rezinlerde yaĢanan en 

büyük problemlerden biri polimerizasyon büzülmesidir. Büzülme, diĢ-materyal 

arasındaki boĢluklardan bakterilerin sızmasına ve sekonder çürük geliĢimine neden 

olabilmektedir. Eğer bir restoratif materyal iyi düzeyde marjinal kapama yapamazsa 

diĢin sekonder çürüğe karĢı direnci azalmaktadır (Mjör ve ark 2000, Opdam ve ark 

2007).  

 Sekonder çürük geliĢimi açısından kompozit materyalinin incelendiği birçok 

çalıĢmada kompozit/diĢ bağlantı yüzeylerinde sızıntı olduğu ve zaman içerisinde 
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sekonder çürüğe karĢı direncin azaldığı gözlenmektedir (Mjör ve ark 2000, Opdam 

ve ark 2007). Literatür incelendiğinde Thomas ve ark (2007) daha farklı bir yönüyle 

sekonder çürük/kompozit iliĢkisini incelemiĢlerdir.  

 Thomas ve ark (2007) sekonder çürük ile kompozit/diĢ arayüzeyine komĢu 

duvarda mikrosızıntıya bağlı oluĢan çürüğün ve restorasyon çevresinde oluĢan dıĢ 

lezyonun iliĢkisini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada kompozit/diĢ bağlantısının sekonder 

çürük geliĢiminde olumsuz rol oynamadığı ve restorasyon çevresindeki primer çürük 

lezyonlarının kompozit/diĢ arayüzeyine doğru ilerlemesi ile duvar lezyonunun 

oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. Kompozit/adeziv materyal/diĢ arasındaki bağlantının ideal 

olması durumunda kompozit materyalin sekonder çürük geliĢimine neden 

olmayacağını vurgulamıĢlardır.  

 Çocuk diĢ hekimliğinde cam iyonomer simanlar, diĢ dokularına kimyasal 

bağlanabilmeleri, diĢ dokularına benzer genleĢme katsayıları sahip olmaları, doku 

uyumları ve flor açığa çıkarabilmeleri nedeniyle restoratif amaçlı 

kullanılabilmektedir. Cam iyonomer simanların flor açığa çıkarması bakterilerin 

büyümesini engellemekte, remineralizasyona yardımcı olmakta ve bu sayede 

sekonder çürük riskini azaltabilmektedir (Gama-Teixeira ve ark 2007).  

 Okida ve ark (2008) sekonder çürük geliĢiminde restoratif materyallerin 

etkisini incelemiĢlerdir. ÇalıĢmalarında geleneksel cam iyonomer simanın rezin 

modifiye cam iyonomer simana ve kompomer materyale göre demineralizasyona 

karĢı direncinin daha fazla olduğunu bulmuĢlardır. Flor içermeyen rezin 

materyallerinde ise demineralizasyonun en fazla olduğunu tespit ederek restoratif 

materyallerden açığa çıkan florun sekonder çürüğü önlemede göz ardı edilmemesi 

gereken bir faktör olduğunun altını çizmiĢlerdir.  

 Kimyasal yöntemle in vitro olarak demineralizasyonun gerçekleĢtirildiği 

Pereira ve ark’nın (1998) çalıĢmasında da cam iyonomer simanın rezin modifiye cam 

iyonomer simandan sekonder çürüğe karĢı direncinin daha iyi olduğu gözlenmiĢtir. 

 Papagiannoulis ve ark (2002) cam iyonomer siman ve kompozit materyalin 

antikaryojenik etkisini in vivo ve in vitro ortamda incelemiĢlerdir. İn vitro olarak 

mine düzeyinde prepare edilen kavitelere cam iyonomer siman ve kompozit materyal 

ile restorasyonlar yapılmıĢ ve kimyasal demineralizasyon yöntemi ile sekonder çürük 

oluĢturmuĢlardır. Ġn vivo olarak ortodontik nedenlerle çekilmesi planlanan premolar 

diĢlere restorasyonlar yapmıĢlardır. DiĢlerin 6 ay sonra çekimleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada in vitro ortamda cam iyonomer siman grubunda kompozit grubuna göre 
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daha az çürük lezyon alanı tespit edilmiĢtir. Ġn vivo ortamda ise cam iyonomer siman 

grubunda kompozit grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede büyük lezyon 

alanı belirlenmiĢtir. Ġn vivo ortamdaki pelikıl ve plak formasyonunun materyalin flor 

açığa çıkarma özelliğini olumsuz etkilediğini, karyojenik plak varlığının çürük 

geliĢimine neden olduğunu bildirmiĢlerdir. Ġn vivo koĢullarda cam iyonomer simanın 

sekonder çürüğe karĢı koruyucu etkisinin olmadığını belirtmiĢlerdir. 

 Gama-Teixeira ve ark’nın (2007) in vitro mikrobiyolojik model kullanarak 

cam iyonomer siman, kompozit ve amalgam materyallerinin sekonder çürüğe karĢı 

dirençlerini inceledikleri çalıĢmalarında cam iyononomer simanın en iyi koruyucu 

materyal olduğunu kompozitin ise sekonder çürüğe karĢı dental dokularda koruyucu 

bir etkisinin olmadığını bildirmiĢlerdir.  

 Bu tez çalıĢmasında 3 farklı çürük temizleme yöntemi ile hazırlanan 

kavitelerin restorasyonu için cam iyonomer siman ve kompozit materyali 

kullanılmıĢtır.  

 ÇalıĢmamızın sonuçlarında istatistiksel olarak fark olmamakla birlikte cam 

iyonomer siman grubunun sekonder çürüğe karĢı daha düĢük lezyon alanına sahip 

olmasının, yukarıdaki çalıĢmalarda da söz edildiği gibi materyalin flor açığa 

çıkarmasından kaynakladığını düĢünmekteyiz. Ancak bizim bulgularımıza göre tek 

baĢına flor açığa çıkarma özelliğinin yeterli olmadığı da gözlenmektedir.  

 Sekonder çürük oluĢumunda etkili bir diğer faktör de çürük temizleme 

yöntemidir (Perito ve ark 2009). Bizim sonuçlarımızda bunu desteklemektedir. 

ÇalıĢmamızda kullanılan çürük temizleme yöntemlerine göre değerlendirme 

yapıldığında konvansiyonel yöntemle temizlenen ve cam iyonomer siman ile restore 

edilen diĢlerin kompozit ile restore edilen diĢlere göre daha düĢük çürük alanı 

ortalamasına sahip olduğu gözlenmiĢtir. Fakat iki materyal arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark tespit edilmemiĢtir.  

 Perito ve ark (2009) Er:YAG lazer ve konvansiyonel çürük temizleme 

metodu ile prepare ettikleri kavitelere cam iyonomer siman, rezin modifiye cam 

iyonomer siman ve kompozit materyal ile restore ederek sekonder çürüğe dirençleri 

değerlendirmiĢlerdir. Konvansiyonel yöntemin kompozit materyal ile restore edilen 

gruptaki direncinin istatistiksel olarak anlamlı fark olmamakla birlikte cam iyonomer 

siman grubundan daha düĢük olduğunu gözlemiĢlerdir. Elde ettikleri bu sonuç bizim 

çalıĢmamızdaki bulguları destekler niteliktedir. 
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 AraĢtırıcılar cam iyonomer siman+lazer grubunun, rezin modifiye cam 

iyonomer siman+lazer grubundan daha yüksek dirence sahip olduğunu 

bildirmektedirler (Perito ve ark 2009). Fakat gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptamamıĢlardır. AraĢtırıcılar özellikle cam iyonomer simanın rezin 

modifiye cam iyonomerden daha yüksek flor salması nedeniyle antimikrobiyal 

özelliğin lazer+cam iyonomer grubunda daha güçlü olmasını beklediklerini 

bildirmiĢlerdir. Fakat bu çalıĢmada iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

elde edilememesi nedeniyle cam iyonomer grubunda sekonder çürüğe karĢı direncin 

beklenen düzeye ulaĢmadığını söylemiĢlerdir.  

 ÇalıĢmamızda lazer+cam iyonomer grubunun, lazer+kompozit materyal 

grubundan daha düĢük çürük alan ortalamasına sahip olmakla birlikte iki grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmemiĢtir. Lazer ile çürük temizleme 

ve cam iyonomer siman ile yapılan restorasyonların sekonder çürüğe karĢı direnç 

gösterememesi, bu birlikteliğin yeterli antimikrobiyal etki oluĢturamadığının bir 

göstergesidir. Ancak cam iyonomer simanın kavite duvarları ile oluĢturduğu bağlantı 

kalitesinin de sekonder çürük oluĢumunda etkili bir faktör olduğunun unutulmaması 

gerekmektedir. 

 ÇalıĢmamızda Carisolv jel+cam iyonomer ve Carisolv+kompozit materyal 

grubunun sekonder çürük açısından istatistiksel olarak anlamlı farka sahip olduğu 

bulunmuĢtur. Carisolv jelin ve cam iyonomer simanın antimikrobiyal özelliklerinin 

birleĢiminin gruplar arasında farka sebep olduğunu düĢünmekteyiz. Bununla birlikte 

çalıĢmamızda konvansiyonel+cam iyonomer siman grubu ile lazer+cam iyonomer 

siman grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmezken, 

kemomekanik+cam iyonomer siman grubu ile konvansiyonel+cam iyonomer siman 

grubu arasında fark tespit edilmiĢtir. Lazer sistemi ile fark olmamasına rağmen 

kemomekanik sistemle fark olmasını yukarıda bahsedildiği gibi Carisolv jel+cam 

iyonomer siman grubunun lazer+cam iyonomer siman grubundan daha güçlü 

antimikrobiyal etkisi olmasından kaynaklanabilir. ÇalıĢmamızda kemomekanik+cam 

iyonomer ve lazer+cam iyonomer grupları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı 

fark gözlenmemiĢtir. Bu durum lazer sistemin de antimikrobiyal özelliğinin olmasına 

fakat bu özelliğin kemomekanik sistem kadar etkili olamamasına bağlanabilir.  

 ÇalıĢmamızda konvansiyonel+kompozit grubunun en yüksek çürük alan 

ortalamasına sahip olduğu, ayrıca konvansiyonel+kompozit grubu ile lazer+kompozit 

ve kemomekanik+kompozit grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede 
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fark olduğu bulunmuĢtur. Konvansiyonel yöntem ile temizlenen kavitelerde dentin 

tübüllerinin kapalı olmasının kompozit materyalin bağlantısını olumsuz 

etkilemesinin bu sonucu doğurduğunu söyleyebiliriz (Perito ve ark 2004). Aynı 

Ģekilde lazer ve kemomekanik yöntemle temizlenen kaviteler de ise dentin 

tübüllerinin kısmen veya tamamen açık olmasının, Fure ve ark (2004), Aziz ve Al-

Azzavi’nin (2008) de kabul ettiği gibi, bağlanmayı olumlu etkilemesi nedeniyle 

direncin daha yüksek olmasına sebep olduğunu düĢünmekteyiz. 

 ÇalıĢmamızda sekonder çürüğe olan direnç karĢılaĢtırıldığında konvansiyonel 

yöntemle temizlenen kavitelerin hem cam iyonomer siman hem de kompozit 

materyali ile yapılan restorasyonların en kötü sonuçları verdiğini, yani en büyük 

çürük yüzey alanına sahip olduğunu gözlemekteyiz. Restorasyonların yenilenmesinin 

önüne geçilebilmesi için sadece restoratif materyallerin özelliklerinin 

geliĢtirilmesinin yetersiz kalacağı aĢikardır. Bu nedenle konvansiyonel yöntemin 

yerini alabilecek çürük temizleme yönteminin çocuk diĢ hekimliğinde klinik 

uygulamasının kolay, hızlı, etkin ve sekonder çürüğe karĢı dayanıklı olması 

gerekmektedir. ÇalıĢmamızın 1. bölümünde lazerin çürük temizleme etkinliği ile 

ilgili baĢarısı göz önünde bulundurulursa, yukarıda belirtilen kriterleri 

karĢılayabilecek yöntemin lazer olabileceğini düĢünmekteyiz. Fakat lazerin klinik 

uygulamalarda rutin olarak yer alabilmesi için in vivo çalıĢmalarla olan gereksinimi 

unutulmamalıdır. 

 Sekonder çürük nedeniyle restorasyonların yenilenmesinin önüne 

geçilebilmesi için diğer bir önemli konu da çürüğün erken aĢamada tespitidir. Çünkü 

erken aĢamada koruyucu uygulamalarla remineralizasyon sağlanabilir (Ando ve ark 

2004). Sekonder çürüklerin teĢhis edilmesinde yaygın olarak göz ve sond yardımıyla 

yapılan muayene ve radyografik değerlendirme kullanılmaktadır. Fakat bu 

yöntemlerle sekonder çürüklerin erken aĢamada tespiti oldukça zordur. Göz ve sond 

ile yapılan muayene rezidüel çürük teĢhisinde olduğu gibi sekonder çürük teĢhisinde 

de subjektif bir yöntemdir. Dental doku ile restorasyon arasındaki boĢlukların varlığı, 

restorasyondaki lekelenmeler veya renklenmeler sekonder çürük teĢhisinde yanıltıcı 

sonuçlar doğurabilmektedir. Radyografik değerlendirmede ise yaĢanabilecek en 

büyük problem restorasyonun süperpozisyonu nedeniyle sekonder çürük teĢhisinin 

yapılamamasıdır (Braga ve ark 2010). Bu sebeple restorasyon çevresindeki sekonder 

çürüklerin teĢhis edilebilmesi için yeni yöntem arayıĢları hala sürmektedir. Bu 

amaçla çalıĢmamızın 3. kısmında yeni yöntem arayıĢlarına katkıda bulunabilecek bir 
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yöntem olan LF cihazının sekonder çürük teĢhisindeki baĢarısı radyografik 

değerlendirmeyle karĢılaĢtırıldı.   

 Ando ve ark (2004) amalgam restorasyona sahip diĢlerde göz, kantitatif ıĢık 

floresans (QLF) ve LF cihazının sekonder çürük teĢhisindeki baĢarılarını 

değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢmada LF cihazının gözlemciler içi ve arası uyum 

değerlerinin diğer yöntemlerden daha yüksek olduğunu, dolayısıyla cihazın 

geçerliğinin ve güvenilirliğinin daha yüksek olduğunu belirtmiĢlerdir.  

 Bizim çalıĢmamızda ise LF cihazı ve radyografik yöntemin gözlemciler arası 

ve gözlemciler içi uyumu incelendiğinde radyografik değerlendirmenin daha tutarlı 

sonuçlar verdiğini gözlemledik. Ando ve ark’nın çalıĢmasından farklı sonuçlar elde 

edilmesi LF cihazının farklı teĢhis yöntemleri ile karĢılaĢtırılmıĢ olmasından 

kaynaklanabileceğini düĢünmekteyiz. Sekonder çürük teĢhisi için LF cihazı kullanan 

literatürdeki diğer çalıĢmalarda gözlemci içi ve arası değerlerinin hesaplanmamıĢ 

olması nedeniyle çalıĢmamızın sonuçlarını karĢılaĢtırma imkanını bulamadık.  

 Literatürde LF ve radyografinin sekonder çürük teĢhisindeki geçerliliğini 

tespit etmek için, duyarlılık ve belirlilik değerleri hesaplanan çalıĢmalarda farklı 

sonuçlar dikkati çekmektedir.  

 Ando ve ark’nın (2004) yukarıda bahsedilen çalıĢmasında gözle muayenenin 

QLF ve LF cihazından daha düĢük duyarlılık ve belirlilik değerlerine sahip olduğunu 

bildirmiĢlerdir. Özellikle 400 µm ve üzerindeki lezyonların teĢhisinde LF cihazının, 

QLF ve gözle muayeneden daha baĢarılı sonuçlar elde ettiğini belirtmiĢlerdir. LF 

cihazının amalgam restorasyon çevresindeki sekonder çürüklerin erken aĢamada 

tespitinde kullanılabileceğini vurgulamıĢlardır. 

 Braga ve ark (2010) in vitro ortamda süt diĢlerinde sekonder çürük teĢhisi için 

göz, sond, LF cihazı ve radyografik değerlendirmeyi karĢılaĢtırmıĢlardır. Amalgam 

restorasyona sahip süt diĢlerinde minede ve dentinde yaptıkları değerlendirmeler 

sonucunda göz ile muayenenin en iyi performans gösterdiğini belirtmiĢlerdir. 

AraĢtırıcıların minede yapılan değerlendirmeler sonucunda LF cihazının duyarlılık 

değerini 0,58, belirlilik değerini 0,84, doğruluk değerini ise 0,65 olarak 

hesaplamıĢlardır. Radyografik değerlendirme sonucunda ise minede duyarlılık 

değerini 0,59, belirlilik değerini 0,27, doğruluk değerini ise 0,46 olarak 

belirlemiĢlerdir. Dentinde yapılan değerlendirmeler sonucunda LF cihazının 

duyarlılık değerini 0,68, belirlilik değerini 0,56, doğruluk değerini ise 0,69 olarak 

hesaplamıĢlardır. Radyografik değerlendirme sonucunda ise dentinde duyarlılık 
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değerini 0,65, belirlilik değerini 0,48, doğruluk değerini ise 0,59 olarak 

belirlemiĢlerdir. Radyografik değerlendirmenin minede düĢük çıkmasının 

bekledikleri bir sonuç olduğunu bildiren araĢtırmacılar dentindeki düĢük değerleri 

kavite duvarlarındaki sekonder çürük varlığına, bukkal ve lingual yüzeylerdeki 

restoratif materyalin varlığına, restorasyon materyalinin süperpozisyonuna ve 

demineralizasyonun radyografi ile teĢhisinin zorluğuna dayandırmıĢlardır. LF 

cihazının performansının da dental plak, diĢlerin saklanma biçimi, kullanıcının 

tecrübesi, diĢlerin kuru/ıslak olmasından etkilendiğini vurgulamıĢlardır. Ġki 

yönteminde kabul edilebilir olması için gerekli olan duyarlılık ve belirlilik 

değerlerine ulaĢamadığını, dolayısıyla sekonder çürük teĢhisinde yanılgılara sebep 

olabileceklerini belirtmiĢlerdir.  

 Bamzahim ve ark’nın (2004) in vitro ortamda sekonder çürük teĢhisinde 

radyografi ve LF cihazının performanslarını değerlendirdikleri çalıĢmalarında LF 

cihazının duyarlılığını 0,77, belirliliğini ise 0,81 olarak tespit etmiĢlerdir. 

Radyografinin duyarlılığını 0,65, belirliliğini 0,81 olarak bulmuĢlardır. Sonuç olarak 

LF cihazının konvansiyonel teĢhis yöntemlerine ilave bir araç olarak 

kullanılabileceğini belirtmiĢlerdir. AraĢtırıcıların klinik ortamda yaptıkları diğer bir 

çalıĢmada ise LF cihazının, radyografinin ve gözle muayenenin sekonder çürük 

teĢhisindeki baĢarıları karĢılaĢtırılmıĢtır. LF cihazı ile değerlendirmeye ait duyarlılık 

değerini 0,60, belirlilik değeri 0,81 olarak belirlenmiĢtir. Radyografik 

değerlendirmeye ait duyarlılık değeri 0,56, belirlilik değeri 0,92 olarak 

hesaplanmıĢtır. AraĢtırıcılar LF cihazının performansının in vivo koĢullarda saliva, 

oral mikroflora, vucüt ısısı gibi faktörlerden etkilendiği için değerlerinin in vitro 

koĢullardan daha düĢük olduğu vurgulamıĢlardır (Bamzahim ve ark 2005). Sekonder 

çürük teĢhisi için LF cihazının konvansiyonel teĢhis yöntemlerine yardımcı bir araç 

olarak kullanılmasını önermiĢlerdir. 

 Boston ve ark’nın (2003) minede ve dentindeki kompozit restorasyonları, in 

vitro olarak LF cihazı ve gözle sekonder çürük teĢhisi açısından değerlendirdikleri 

çalıĢmalarında minede LF’in duyarlılığının 0,67, belirliliğinin ise 0,79, dentinde 

duyarlılığının 0,73, belirliliğinin ise 0,84 olduğunu saptamıĢlardır. LF cihazının 

sekonder çürük teĢhisi için umut vaat eden bir yöntem olduğunu, fakat cihazın 

enstrümanların (prob yani uç) sekonder çürük teĢhisi için uygun olmadığını 

belirtmiĢlerdir. LF cihazının enstrümanlarının sekonder çürük teĢhisinde 

kullanılabilmesi için yeniden dizayn edilmesi gerektiği sonucuna ulaĢmıĢlardır. 



108 
 

 ÇalıĢmamızda teĢhis yöntemlerinin duyarlılık ve belirlilik değerleri 

hesaplandığında LF cihazı için duyarlılık değeri 0,23, belirlilik değeri 0,81, doğruluk 

oranı değeri 0,70 olarak belirlenmiĢtir. Radyografi ile minedeki lezyonların 

değerlendirilmesi sonucu duyarlılık değeri 0,15, belirlilik değeri 0,77, doğruluk oranı 

değeri 0,65 olarak, dentindeki lezyonlar için duyarlılık değeri 0,34, belirlilik değeri 

0,59, doğruluk oranı değeri 0,54 olarak hesaplanmıĢtır.  ÇalıĢmamızda literatürdeki 

çalıĢmalara göre daha düĢük duyarlılık ve belirlilik değerleri elde edilmiĢtir.

 Bizim çalıĢmamızda ve yukarıda belirtilen çalıĢmalardan elde edilen bulgular 

ıĢığında radyografik değerlendirmenin özellikle baĢlangıç halindeki sekonder 

çürükleri ve hatta dentin çürüklerini tespit etmede yetersiz kalabileceği Ģeklinde 

yorumlanabilir. LF cihazı ile yapılan sekonder çürük tespitinde ise teĢhis yöntemleri 

için geçerli değerler (duyarlılık değeri 0.75, belirlilik değeri 0,85) çalıĢmamızda ve 

daha önceki çalıĢmalarda elde edilememiĢtir. Cihazın performansının birçok 

faktörden etkileniyor olması (bakteriyel metabolitlerden etkilenmesine, cihazı 

kullanılacak olan hekimin tecrübesine, diĢin kuru/ıslak olması gibi) sekonder çürük 

teĢhisini zorlaĢtırmaktadır. Bunun yanı sıra daha öncede belirtildiği gibi cihazın 

sekonder çürük teĢhisi için özel olarak dizayn edilmiĢ bir probu yoktur. Bu 

kısıtlamaların LF cihazının sekonder çürük teĢhisinde yetersiz kalmasının nedenleri 

olduğunu düĢünmekteyiz. Sekonder çürük teĢhisinde radyografinin ve LF cihazının 

yardımcı teĢhis aracı olarak konvansiyonel teĢhis yöntemlerine ilave kullanılmasının 

daha uygun olacağını düĢünmekteyiz. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bu çalıĢmada aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir: 

 Konvansiyonel, lazer ve kemomekanik yöntemlerle çürükleri temizlenen 

örneklerin histolojik kesitlerle karĢılaĢtırılması sonucu 3 yönteminde baĢarılı olduğu 

gözlenmiĢtir. Fakat yöntemlerin çürük dokuyu kaldırmadaki etkinlikleri birbirleri ile 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farka sahip olmadığı bulunmuĢtur.. 

Lazer yönteminin diğer yöntemlerden daha yüksek baĢarı oranı elde etmesi ve sahip 

olduğu avantajlar çürük dokunun uzaklaĢtırılmasında bu yöntemi öne çıkarmaktadır. 

 Rezidüel çürüğün teĢhis edilmesinde göz, sond ve LF cihazı ile yapılan 

değerlendirmelerde LF cihazının genel olarak en yüksek gözlemci-içi ve 

gözlemciler-arası uyum değerine sahip olduğu belirlenmiĢtir.  

  Histolojik verilerle teĢhis yöntemlerinin uyumu incelendiğinde LF cihazı ve 

sondun önemli derecede uyuma sahip oldukları belirlenmiĢtir. Göz ile yapılan 

değerlendirmenin ise orta derecede uyum sergilediği tespit edilmiĢtir.  

  Gözlemciler içi, gözlemciler arası ve histolojik verilerle uyum 

değerlendirildiğinde gözlemcilerin hatalarından ve tecrübelerinden en çok etkilenen 

yöntemin göz ile yapılan muayene olduğu tespit edilmiĢtir.  

 TeĢhis yöntemlerinin duyarlılık, belirlilik, pozitif kestirim, negatif kestirim 

ve doğruluk oranı değerleri genel olarak incelendiğinde rezidüel çürük teĢhisi için en 

baĢarılı yöntemin sond ile muayene olduğu belirlenmiĢtir.  

 Göz ile yapılan muayenenin belirlilik değerinin yüksek olduğu yani sağlam 

diĢleri ayırt etmede geçerli olduğu saptanmıĢtır. Fakat çürük diĢlerin teĢhisinde 

baĢarısız olduğu gözlenmektedir. Rezidüel çürük teĢhisinde geleneksel olarak 

kullanılan bir yöntem olan göz ile değerlendirmenin özellikle çürük diĢlerin 

belirlenmesinde yanılgılara sebep olabileceği, ancak sond ile kombine 

kullanıldığında teĢhis baĢarısının arttırılabileceği söylenebilir.  

 LF cihazının belirlilik değerinin yüksek olduğu yani sağlam diĢleri ayırt 

etmede geçerli olduğu tespit edilmiĢtir. Fakat çürük diĢlerin belirlenmesinde 

yanılgılara sebep olabilmektedir. Buna rağmen göz ile yapılan değerlendirmelerden 

daha baĢarılı sonuçlar elde etmiĢtir. Geleneksel çürük teĢhis metodu olarak göz ile 

değerlendirmeye alternatif olabileceğini düĢünmekteyiz. Bununla birlikte çürük 

diĢlerin belirlenmesinde yanılgılara yol açabilmesi nedeniyle sond ile yapılan 
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değerlendirmelere ilave bir yöntem olarak kullanılmasının daha uygun olacağı 

söylenebilir.    

 SEM ile yapılan değerlendirmeler sonucunda dentin yüzeyine farklı çürük 

temizleme yöntemlerinin uygulanmasının dentinin yüzeyinde farklı görüntülere yol 

açtığı tespit edilmiĢtir. Konvansiyonel yöntemde homojen bir smear tabakası ve 

kapalı dentin tübülleri; kemomekanik yöntemde kalın bir smear tabakası ve kısmen 

açık dentin tübülleri; lazer yönteminde ise smear tabakasının olmadığı, açık dentin 

tübülleri tespit edilmiĢtir.  

 ÇalıĢmamızda sekonder çürük riski değerlendirildiğinde;  

       Kemomekanik yöntemle temizlenip cam iyonomer siman ile restore edilen 

grubun sekonder çürüğe karĢı en yüksek dirence sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

  Konvansiyonel yöntemle temizlenip cam iyonomer siman veya kompozit ile 

restore edilen grupların sekonder çürüğe karĢı en düĢük dirence sahip oldukları tespit 

edilmiĢtir. 

  Lazer yöntemi ile temizlenip cam iyonomer siman veya kompozit ile restore 

edilen grupların konvansiyonel yöntemle temizlenen gruplara göre daha baĢarılı 

olduğu, kemomekanik yöntemle temizlenen gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı belirlenmiĢtir.  

 ÇalıĢmamızda sekonder çürük teĢhisi için periapikal radyografi ve LF 

cihazının gözlemciler içi ve arası uyum değerlerinin yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

Fakat 2 yöntemin de baĢlangıç halindeki sekonder çürüklerin tespiti için düĢük 

duyarlılık, belirlilik, pozitif kestirim, negatif kestirim ve doğruluk oranı değerlerine 

sahip oldukları saptanmıĢtır. 

 Konvansiyonel, lazer ve kemomekanik yöntemin çürük temizlemede etkili 

yöntemler olduğu belirlenen çalıĢmamızda her 3 yöntemin de kliniklerde 

kullanılabileceği gözlenmektedir. Kemomekanik yöntem konvansiyonel yöntemle 

karĢılaĢtırıldığında; uygulamasının daha fazla zaman alması, hekim için daha yorucu 

bir yöntem olması ve mine çürüğünün kaldırılmasında konvansiyonel yönteme 

ihtiyaç duyulması gibi nedenlerden dolayı özellikle çocuk hastalarda kullanımının 

kısıtlandığı düĢünmekteyiz. Lazer yönteminin aneztezi ihtiyacını azaltması, 

konvansiyonel yönteme göre daha konservatif kavite prepasyonunu sağlaması, daha 

sessiz çalıĢması gibi avantajları nedeniyle klinik uygulamalarda çocuk diĢ 

hekimliğinde alternatif olarak kullanılabileceğini düĢünmekteyiz. 
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  Restorasyonların yenilenmesinin ana nedeni olarak görülen sekonder 

çürüğün engellenmesi için arayıĢların süreceği aĢikardır. Bu çalıĢmadan elde edilen 

veriler doğrultusunda restoratif materyalin yanı sıra çürük temizleme yönteminin de 

sekonder çürük konusunda etkili bir faktör olabileceği tespit edilmiĢtir. Nitekim 

çalıĢmamızda kemomekanik ve lazer yöntemlerinin sekonder çürüğü engellemede 

konvansiyonel yöntemden daha baĢarılı oldukları görülmüĢtür. Çürük temizleme 

yönteminin sekonder çürüğe etkisi smear tabakası oluĢturması, dentin tübüllerinin 

kısmen veya tamamen açık olmasına, antimikrobiyal özelliğine bağlanabilir. 

Kemomekanik yöntem ile çürük temizleme iĢlemi esnasında yaĢanabilecek zorluklar 

göz önüne alındığında lazer yönteminin çocuk diĢ hekimliğinde konvansiyonel 

yönteme daha iyi bir alternatif olduğu düĢüncesindeyiz. Fakat özellikle klinik 

uygulamalarla birlikte uzun dönem takiplerin yapıldığı daha çok çalıĢmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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       6.ÖZET 

 

                 Farklı Çürük Temizleme Yöntemlerinin Süt DiĢlerinde                      

Sekonder Çürük OluĢumuna Etkisinin Ġn Vitro Olarak Değerlendirilmesi 

 

            Gülsüm KESER ĠNCĠ 

                       DanıĢman: Gül TOSUN 

        PEDODONTĠ ANABĠLĠM DALI  

        DOKTORA TEZĠ / KONYA-2012 

AMAÇ 

  

 Dentin çürüğüne sahip süt diĢlerinde 3 farklı çürük temizleme yönteminin etkinliğinin, dentin 

yüzeyinde meydana getirdikleri değiĢikliklerinin ve sekonder çürüğe karĢı dirençlerinin in vitro olarak 

değerlendirilmesidir. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 ÇalıĢmada, 186 adet çürüklü süt azı diĢi kullanıldı. Çürük temizleme yöntemlerinin 

etkinliklerinin araĢtırılması için 60 adet süt azı diĢi kullanıldı. Örnekler rastgele her bir grupta 20 diĢ 

olacak Ģekilde 3 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki örneklerdeki dentin çürüğü çelik rond 

frezler+mikromotor, 2. gruptakiler Er:YAG lazer cihazı (200 mj, 2,5 ml/min, 2 Hz), 3. gruptakiler  

Carisolv jel yardımıyla temizlendi. Çürük temizleme yöntemi ile temizlenen kaviteler gözle, sondla, 

lazer floresans cihazı ve histolojik olarak değerlendirilerek skorlandı. Histolojik inceleme çalıĢmanın 

altın standartı olarak kabul edildi. 

 Farklı çürük temizleme yöntemlerinin dentin yüzeyinde oluĢturduğu yüzey değiĢiklikleri 

taramalı elektron mikroskobu ile değerlendirildi. 

 Sekonder çürüğe direncin belirlenmesi için dentin çürüğü ise çelik rond frezler+mikromotor, 

Er:YAG lazer, Carisolv jel ile temizlendi. Çürük temizleme iĢleminin sonrasında cam iyonomer siman 

ve kompozit materyal ile restore edildi. Ġn vitro ortamda sekonder çürük oluĢturmak için mikrobiyal 

çürük modeli kullanıldı. Sekonder çürük teĢhisi için örnekler periapikal radyografi, lazer floresans 

cihazı ve floresans mikroskobu kullanılarak değerlendirildi. Floresans mikroskobu ile yapılan 

değerlendirme çalıĢmanın altın standardı olarak kabul edildi. 

 Ġstatistiksel değerlendirmede  Ki-Kare, Cronbach alfa güvenilirlik testi, Cohen’s Kappa 

Analizi, Kruskal Wallis varyans analizi, Mann-Whitney U yapıldı. Bunun yanı sıra duyarlılık, 

belirlilik, pozitif kestirim değeri, negatif kestirim değeri ve doğruluk oranları hesaplandı. 

 

BULGULAR 

 

 Konvansiyonel, lazer ve kemomekanik yöntemlerin çürük temizleme etkinlikleri 

değerlendirildiğinde yöntemler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulundu. 

  Rezidüel çürük teĢhisinde kullanılan LF cihazının en yüksek gözlemciler içi ve arası uyum 

değerine sahip olduğu tespit edildi. Histolojik verilerle teĢhis yöntemlerinin uyumu incelendiğinde LF 

cihazı ve sondun önemli derecede uyuma sahip oldukları belirlendi. Göz ile yapılan değerlendirmenin 

ise orta derecede uyum sergilediği tespit edildi. TeĢhis yöntemlerinin duyarlılık, belirlilik, pozitif 

kestirim, negatif kestirim ve doğruluk oranı değerleri genel olarak incelendiğinde rezidüel çürük 

teĢhisi için baĢarı sırasının sond, LF cihazı ve göz olduğu belirlendi.  
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 SEM ile yapılan değerlendirmeler sonucu konvansiyonel yöntemde homojen bir smear 

tabakası ve kapalı dentin tübülleri; kemomekanik yöntemde kalın bir smear tabakası ve kısmen açık 

dentin tübülleri; lazer yönteminde ise smear tabakasının olmadığı, açık dentin tübülleri tespit edildi. 

 Konvansiyonel yöntemle temizlenip cam iyonomer siman veya kompozit ile restore edilen 

grupların sekonder çürüğe karĢı istatistiksel olarak en düĢük dirence sahip oldukları tespit edildi.   

 ÇalıĢmamızda sekonder çürük teĢhisi için periapikal radyografi ve LF cihazının gözlemciler 

içi ve arası uyum değerlerinin yüksek olduğu belirlendi. Fakat 2 yöntemin de baĢlangıç halindeki 

sekonder çürüklerin tespiti için düĢük duyarlılık, belirlilik, pozitif kestirim, negatif kestirim ve 

doğruluk oranı değerlerine sahip oldukları saptandı. 

 

SONUÇ 

 Konvansiyonel, lazer ve kemomekanik yöntemin çürük temizlemede baĢarılı olduğu tespit 

edilmiĢtir.  

 Rezidüel çürüğün teĢhisi için LF cihazının geleneksel çürük teĢhis yöntemi olarak sonda 

ilave bir yöntem olarak kullanılabileceğini düĢünmekteyiz.  

 Kemomekanik ve lazer yönteminin sekonder çürüğü engellemede konvansiyonel yöntemden 

daha baĢarılı olduğu bulunmuĢtur.  

   

  

 

Anahtar sözcükler: Süt diĢi; sekonder çürük; in vitro mikrobiyolojik model; lazer floresans 
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                            7. SUMMARY 

 In vitro evaluation of different caries removal techniques to effect of secondary 

caries formation in primary teeth 

 

AIM 

 The purpose of this in vitro study was to compare the efficacy of three different caries 

removal techniques, to examine morpholojical changes after used three caries removal techniques, to 

evaluate of three caries removal techniques to effect of secondary caries formation. 

 

MATERIAL AND METHOD 

 In the study 186 human primary molar teeth which had caries were used. Sixty human 

primary teeth were used to evaluate caries removal techniques efficacy. Teeth were distributed into 

three groups to prepare cavities with bur, Er:YAG laser and Carisolv. The cavities were evaluated 

with visual, tactile, laser fluorescence and histologically. The presence/absence of residual caries was 

verified using stereomicroscope as the gold standard.  

 After three caries removal techniques, morphological changes in dentin were analyzed using 

scanning electron microscopy. 

 The dentine caries of 120 teeth were prepared with bur, Er:YAG laser and Carisolv. Each 

group was divided into two subgroups and restored with glass ionomer cement or composite resin. 

Microbiological caries model were used to develop articifial caries. Specimens were evaluated 

periapical radiography, laser fluorescence and fluorescence microscopy. 

 Chi-square, Cronbach alpha, Cohen’s Kappa, Kruskall Wallis and Mann Whitney U tests 

were used to assess statistical analysis. Specifity, sensitivity, pozitive predictive value, negative 

predictive value and accuracy values were calculated. 

 

RESULTS 

 There was no statistically difference between conventional, laser and chemomechanical 

caries excavation techniques efficacy of removing caries. 

 LF had the highest inter-intra observers values for detection residual caries. There was a beter 

aggrement between LF or tactile examination and histological examination than visual examination.  

Specifity, sensitivity, pozitive predictive value, negative predictive value and accuracy values were 

ordered tactile examination, LF and visual examination. 

 SEM revealed that the dentine surface by conventional method were observed smear layer 

and dentin tubules were closed. Chemomechanic group exhibited a thick smear layer and tubules were 

partially opened. Laser group had absence of smear layer and tubules were opened. 

 Cavities were prepared with conventional method and restored with composite and glass 

ionomer cement had statistically lowest resistance for secondary caries formation. 

 Periapical radiography and LF had high inter-intra observers value for detection secondary 

caries. Both of methods had low specifity, sensitivity, pozitive predictive value, negative predictive 

value and accuracy values. 

 

CONCLUSĠONS 

 Conventional, laser chemechanical methods are successful to remove caries.  

 LF should be used with an addictional diagnostic tool for detection residual caries. 

 Chemomechanical and laser caries removal techniques were beter than conventional 

technique to avoid secondary caries formation. 

 

 

 

Key words: Primary teeth; secondary caries; in vitro microbiological model, laser fluorescence  
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