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ABSTRACT

ÖZET

Preparation of artificial carious lesions in enamel has a

Çürük oluşumunun
umunun ve çürükten korunma yollarının
araştırmalarda
ara

great importance for the researches aiming to understand

minede yapay çürük lezyonlarının hazırlanmasının çok

the mechanisms of formation and prevention of caries.

önemli bir yeri vardır. Minede yapay çürük lezyonlarının

There are various demineralization systems for the

hazırlanması

sistemleri

preparation of artificial enamel caries
car lesions used for the

mekanizmalarını
mekanizmal

understanding of the formation mechanisms of natural

anlayabilmek için çeşitli
itli metotlarla yapay çürük lezyonları

caries. Besides these artificial methods, simulating the oral

hazırlanabilir. Farklı restoratif materyallerin restoratif ve

environment as closely as possible can also be used in

proflaktik özellikleri yine bu metotla ağız
ağ içi uygulaması

researches aiming to study the protective measures of the

öncesi test edilip daha ileri ve pahalı çalışmalara
çalı

various
ious restorative dental materials initial to the application

geçilmeden önce ağız
ız içi ortamına en yakın yapay

of more expensive and further in vivo studies. Formation

ortamlarda geliştirilebilir.
tirilebilir. Etik açıdan bu tür çalı
çalışmaları in

of artificial carious lesions has a wide usage area in

vivo şartlarda doğal çürük oluşturarak
şturarak yapmak doğru
do

nowadays studies in the investigation of lots of factors

olmadığından
ından yapay çürük benzeri lezyon olu
oluşturma

involving caries without the need of formation of in vivo

çalışmaları
maları günümüzde birçok etkenin incelenmesinde

natural lesions which has got so many non-ethical
non

önemli bir kullanım alanına sahiptir.

drawbacks.

mekanizmalarını

mevcuttur.

Anahtar

anlamayı

için
Doğal

çeşitli
itli

demineralizasyon

çürüğün

kelimeler:

Bakteriyolojik Teknikler

1.
2.
3.

amaçlayan

oluşum
şum

Mine,
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Genel olarak çalışmalarda
şmalarda mikroorganizma olarak

BAKTERĐYOLOJĐK
K TEKNĐKLER
TEKN
ĐLE

Streptococcus Mutansın kullanıldığı görülmektedir.1-3

MĐNEDE
NEDE YAPAY ÇÜRÜK OLUŞTURMA
OLU

Streptococcus Mutansın diğer mikroorganizmalara

YÖNTEMLERĐĐ

göre yüksek oranda asit olu
oluşturma kapasitesinin,
Çürük oluşumunun
umunun ve çürükten korunma yollarının

kariyojenitesinde

önemli

bir

faktör

oldu
olduğu

mekanizmalarını anlamayı amaçlayan ara
araştırmalarda

belirtilmiştir.1 Besleyici ajan olarak ise çe
çeşitli

minede yapay çürük lezyonlarının hazırlanmasının

bileşikler
ikler kullanılmaktadır. Örne
Örneğin Gilmour ve ark.1

çok önemli bir yeri vardır. Minede yapay çürük

çalışmalarında
malarında sukroz kullanmı
kullanmışlardır. Noorda ve ark.2

lezyonlarının

hazırlanması

demineralizasyon

sistemleri

için

çeşitli
çe

mevcuttur.

Do
Doğal

çürüğün oluşum
um mekanizmalarını anlayabilmek için
çeşitli
itli

metotlarla

yapay

çürük

lezyonları

hazırlanabilir. Hem doğal
al hem de yapay çürüğün
çürü
oluşumunda
umunda

en

çok

demineralizasyonudur.

bilinen
Bunun

mekanizma
dışında
dış

asit

proteolitik

enzimler ve diğer enerjilerle örneğin
ğin lazer ile de çürük
oluşturma

çalışmaları
maları

yapılmaktadır.

Asitler

kullanılarak oluşturulan
ulan lezyonlar asitin nasıl oluştuğu
olu
göz önüne alınarak temel olarak iki gruba ayrılabilir;
Kimyasal teknikler (bu tekniklerde deney ortamına
önceden hazırlanmış çeşitli
itli asitler ilave edilir) ve

ise yapay ağız
ız olarak adlandırdıkları bir sistemden
yararlanmışlar
lar ve besleyici ajan olarak Todd-Hewith
Todd
bileşimi kullanmışlardır.
lardır.

Bile
Bileşimin çürük başlatıcı

olarak sukroz solüsyonu ve yapay tükürükten oluştuğu
olu
belirtilmiştir.
tir. Pit ve fissür çürüklerinin
çü
in vitro
oluşturulması
turulması için bakteriyel bir modeli başlangıç
ba
denemesi olarak inceleyen Katz ve ark.3 ise % 0,25
glukoz ilave edilmiş,, % 1,5 agar, % 15 gliserin ve %
5 sukroz içeren karmaşık
şık bir tuz kullanmışlar
kullanmı
ve bu
metotla doğal başlangıç
langıç çür
çürüğü ile atake olmuş
dişlerde
lerde görülen çürüklere morfolojik olarak benzeyen
in vitro pit ve fissür çürüklerinin olu
oluşturulabileceğinin
3
mümkün olduğunu
unu belirtmişlerdir.
belirtmi

bakteriyolojik teknikler (bu tekniklerde ise deney
Noorda ve ark.2 kontrol edilmiş
edilmi koşullar altında

ortamında bulunan bakteriler şeker fermentasyonu

yapay ağız
ız kullanarak insan di
diş minesinde in vivo

sonucu laktik asit üretirler).

olarak oluşan
an lezyonlardan ayırt edilemeyen çürük
Bakteriyolojik

Teknikler;;

Bakteriyolojik

tekniklerin esası demineralizasyon için gerekli asitin
sistemdeki

bakteriler

tarafından

üretilmesidir.

Kimyasal sistemlerde olduğuu gibi, bir pe
pencere açıkta
kalacak şekilde hazırlanan dişlerin
şlerin diğer
di
kısımları

benzeri lezyonlar oluşturulabilece
şturulabileceğini ve bu sistemle
mikrosertlik ölçümleri ve mikroradyografi kullanarak
kademe

kademe

aşamalarının
amalarının

oluş
oluşan

deney

bir

süresinin

lezyonun

bütün

sonuna

kadar

izlenebileceğini
ini belirtmişlerdir.

asite dayanıklı verniklerle kaplanır. Birçok çalışmada
çalı
dişlerin
lerin

kullanılmadan

önce

steril

belirtilmiştir.1-3 Daha sonra dişler
şler çeşitli
çe
şekillerde
hazırlanan bakteriyel demineralizasy
demineralizasyon sistemlerine
maruz bırakılır. Bu sistemlerde genelde çeşitli
çe
bakteri
kültürleri ve besleyici ajanlar kullanılmaktadır.

Bakteriyolojik

edildi
edildiği

bakterilerle

tekniklerin

çalışmanın
manın

insan

dezavantajları

sağlığı
sa

ve

çevre

açısından riskli olması ve di
diğer metotlara göre
uygulanmalarının zor olmasıdır. Kullanılan besleyici
ajanın belirli periodlarda tazelenmesi gerekir. Ayrıca
Minede Yapay Çürük Oluşturma
Yöntemleri
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bakteriyolojik modeller örneğin
in bir asit jel sistemi

yüzeyaltı mine lezyonları hacimce % 3,5 dekstroz ve

kadar iyi tanımlanmamıştır
tır ve kültürlerin kullanımı in

% 2 jelatin içeren bir karışımda
karı
kültüre edilmiş

vivo

şartları
artları

sunamayabilir.4

tamamen

Bu

Streptococcus Mutans kullanılarak oluşturulmuştur.
olu

dezavantajların yanında bakteriyolojik tekniklerin bazı

Streptococcus
reptococcus Mutanslar kök yüzey çürüğü ile

avantajları da vardır, örneğin
in sement ve dentin çürüğü
çürü

ilgilidir ve mine çürüğünde
ğünde de primer etiyolojik faktör

oluşturma çalışmalarında
malarında enzimlerin etkisi önemli

olarak bulunmuşlardır.
lardır. Elde edilen mine lezyonlarının

olduğundan, özellikle diğer
er kimyasal tekniklerle

su içinde emdirmeden sonra radyoopak yüzey

kombine

teknikler

tabakasına ve radyolüsent lezyonun gövdesine sahip

demineralizasyon

olduğu, altı
ltı hafta sonra lezyonların kinolin ile

modellerini içeren metotlara nazaran in vivo şartlarla

incelenmesinde karanlık tabakanın de izlenebildiği
izlenebildi

daha

Bakteriyolojik

belirtilmiştir.4 Bakteriyel metot ile çürük oluşturmanın
olu

tekniklerle değişik
ik bakteri kolonilerinin kariyojenik

asidifiye jel sistemine oranla bazı avantajları olduğu
oldu

potansiyelleri kıyaslanabilir.

Ayrıca yiyeceklerin

gibi jel sisteminin de avantajları vardır, bir yöntemin
yönte

kariyojenitelerinin araştırılmasında
tırılmasında ve kök çürüğünün
çürü

diğerinden
erinden daha iyi olmadığı,
olmadı
modellerin birbirini

etiyolojisinin

tamamlayıcı olarak kullanılmasının en iyi yol olduğu
oldu

kullanıldığında
ında

başarılıdır.
arılıdır.

Sadece

fazla

benzerlik
enzerlik

ve

bakteriyolojik

kimyasal

gösterirler.

alınacak

koruyucu

önlemlerin

incelenmesinde
de bu teknikler kullanılabilir.4
Yapay

Çürük

Çalışmalarında
malarında

düşünülmektedir.4
Minede

Kombine

yapay

olarak

oluşturulan
olu

çürük

Tekniklerin Kullanılması; Đnn vitro olarak minede

lezyonlarında floresans salımı üzerine Streptococcus

çürük benzeri lezyon oluşturmada
turmada sadece bakteriyel

Mutans varlığının
ının etkisinin incelendiği
incelendi bir çalışmada,

sistem kullanmanın bir dezavantajı da mine yüzeyinin

sadece laktik asit kullanılarak oluşturulan
olu
çürük

erkenden çökmesidir. Bu durum
m yüzeyaltı lezyonlar

lezyonlarında herhangi bir floresans salımı tespit

yerine erozyon tipi lezyonların olu
oluşmasına neden

edilememişken,

olur.4

çürük lezyonlarında salım tespit edilebilmiştir.
edilebilmi
Ancak

Araştırmacılar
tırmacılar bu problemi önceden bakteri kaplı
mine yüzeylerini kalsiyum ve florür içeren laktik asit
tampon

çözeltilerine

çalışmışlardır.
lardır.

Yani

maruz

bırakarak

kombine

bir

çözmeye
yöntem

kullanmışlardır.
lardır. Kombine bir sistem kullanmanın

tek başına
ına organizmalarda floresans salımı
s
olmadığı,
mikroorganizma yapısal diş
di elemanları ile reaksiyona
girdiğinde
inde

avantajlarından yararlanabilmektir.

Clarkson ve ark.4 in vitro olarak, oral bakteriler
kullanarak mine ve dentinde çürük benzeri lezyon
oluşturabilmek
turabilmek için, jelatin jel sistemi ve bakteriyel

salımın

gerçekleştiği
gerçekle

görülmüştür.5

Floresans tespitleri bu yöntemi çürük teşhisinde
te
kullanan floresans cihazları için önemlidir.6

amacı hem kimyasal hem de bakteriyolojik sistemlerin
4

Streptococcus Mutans kullanılan

Başlangıç
langıç

yapay

mine

çürük

lezyonları,

günümüzde
üzde kullanılan adhesivlerin bu lezyonların
içine penetrasyonlarının ve dolayısıyla proflaktik
açıdan

adezivlerin

kullanılmalarının

çalışmalarında
malarında da yer bulmaktadır.

denenmesi

7

metodu kombine kullanılmışlardır.
lardır. Bu çalışmada
çalı
Minede Yapay Çürük Oluşturma
Yöntemleri
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kullanıldığında
ında

lezyonların

özelliklerinin

lezyonlarının oluşum şiddetini
iddetini önemli derecede

Erbiyum laserler ile belirli parametrelerde mine

azalttığı ve bu tip çalışmalardaki
malardaki süt ve sürekli diş
di

yüzeyinde asite dayanıklı bir tabaka olu
oluşturulduğu son

minesi farklılığını azalttığıı görülmüş
görülmüştür.

fazla

olduğu
oldu

gözlenmiştir.16

çalışmalarında ortama katılan
lan florürün yüzeyaltı çürük

8

daha

remineralizasyon

zamanlarda yapılan çalış
çalışmalarda belirtilmekte ve bu

Tezel ve ark.9 topikal florür ajanlarının yapay mine
lezyonu oluşumu üzerine etkilerini
lerini inceledikleri
çalışmalarında
malarında titanyum tetraflorürün diğer
di
florür
ajanları ile kıyaslandığında
ında yapay mine lezyonlarının
oluşumunun
umunun engellenmesinde belirgin derecede etkili
olduğunu gözlemlemişlerdir.
lerdir. Florür ve kalsiyumkalsiyum
fosfat içerikli diş macunlarınınn kullanımlarının mine
lezyonlarının gelişimi
imi üzerine etkisi incelenmi
incelenmiştir.10

çalışmalar
malar

için

solüsyonları

yine

yapay

kullanılmaktadır.

demineralizasyon

17

simanlar gibi koruyucu etkinliği
ği olan materyallerin
komşuu

mine

dokularında

oluşturdukları
olu

çürük

lezyonlarında nanosertlik ve mineral içeriği
içeri arasında
herhangi bir bağ olup olmadığının
olmadı
incelendiği
çalışmalarda
malarda

da

yapay

mine

çürük

lezyonları

kullanılmaktadır.18 Son zamanlarda geliştirilen
geli
farklı
florür içeriklerine sahip çiğneme
çiğ
tabletlerinin etkinliği
yapay

çürük

araştırmalarında
ştırmalarında

oldukça

bulunmuştur.19 Günümüzde yeni
Minede yapay çürük lezyonları cam iyonomer

Mine

kazanmaya

başlayan
layan

başarılı
ba

yeni yaygınlık

mikrotomografi

gibi

görüntüleme tekniklerinin
klerinin geliştirilmelerinde
geli
de yapay
çürük lezyonlarından yararlanılmaktadır.20

remineralizasyon kabiliyetlerinin ölçümü için de
Đnn vitro olarak yapılan her çalışmada
çalı
olduğu gibi

kullanılmaktadır.11

yapay çürük oluşturma
turma çalışmalarında
çalı
da pelikıl,
Aynı zamanda çok farklı mikroorganizmalardan
oluşan biyofilmlerin kullanıldığıı yapay ağız
a
(artificial
mouth) modellerinin gerçeğee yakın çürük lezyonları
oluşturulmasında başarılı olduğu
ğu belirtilmi
belirtilmiştir.12,13
Dental

plak

gibi

biyofilmler
ofilmler

mikroorganizmaların
dirençlerinin

daha

inhibe
fazla

içinde

büyüyen

edici

faktörlere

olduğunun
ğunun

gözlenmesi

laboratuar modellerinde biyofilmlerin kullanımını
yaygınlaştırmıştır.

14

Atar ve Önen
antikariojenik

yüzey tabakası, minedeki pörözite farklılıkları gibi
göz önüne alınması gereken
ereken birçok faktör vardır.21
Örneğin
in hazırlanan lezyonlar incelendiğinde
incelendi
lezyon
derecesi
çalışmalar
malar

arasında

büyük

oranı

farklılıklar

açısından
olduğu
oldu

olmayandan aşınmaya
ınmaya kadar farklılık
farklılı gösterdiği
gözlenmiştir.22 Buna bağlı
bağ olarak diş yüzeylerinin
abraze edilip edilmemesi ve çözeltilerin karıştırılıp
karı

15

estetik restoratif materyallerin

potansiyellerini
iyellerini

de
değerlendirdikleri

lezyonlarından yararlanmışlardır.
lardır. Yapay mine çürü
çürüğü
çalışmalarında
malarında florürün yanı sıra eser elementlerin
kullanımı da söz konusudur. Bu konuda yapılan bir
florür

demineralizasyon

saptanmış,, demineralizasyonun hiç lezyon oluşumu
olu

karıştırılmaması
tırılmaması gibi etkenler incelenmiştir.
incelenmi

ile

beraber
er

eser

Bu

etkenlerin başlıcaları şöyledir;

çalışmalarında
malarında yapay olarak oluşturulmuş
olu
mine

çalışmada

ve

Çözeltilerin

Karıştırılması;

Karıştırılmadan

yapılan
lan deneylerin karıştırılarak yapılanlardan önemli
bir

fark

göstermediği,
göstermedi

bununla

beraber

karıştırılanlarda
tırılanlarda demineralizasyonun daha hızlı olduğu
oldu

elementler
Minede Yapay Çürük Oluşturma
Yöntemleri
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ve yüzey tabakasının mineral içeriğinin
içeri
daha az

dikkate alınması gerektiği,
gerektiğ bu durumun özellikle in

olduğu

vivo çürük işlemini
lemini taklit eden çalışmalarda
çalı
önemli

gözlenmiştir.
tir.

Öte

yandan

solüsyonun

karıştırılmasının lezyon oluşumunda
şumunda düzensizliği
düzensizli

olduğu belirtilmiştir.24

arttırdığıı veya yüzeyaltı lezyon olu
oluşumunu inhibe
ettiği sonucuna varılamayacağıı belirtilmiştir.
belirtilmi
Düzenli
olmayan lezyon oluşumunun
umunun yüzey tabakasının
homojen olmayan geçirgenliğinden
inden dolayı olabileceği
olabilece
düşünülmüştür.

Geçirgenlik

ve

çözünürlükteki

farklılıkların düzenli olmayan lezyon oluşumuna
olu
sebep olan,

çürüğee

yatkınlıkta gözlenen

lokal

değişiklikleri sağlayan
layan iki ana faktör olabileceği
olabilece
belirtilmiştir.

Difüzyon

Bariyerlerinin

Larsen25

Etkisi;

tarafından yapılan çalışmada
şmada mine yüzeyleri tek bir
tabaka filtre kağıdı
ıdı ile kaplanmış
kaplanmı ve 48 saat boyunca
demineralize edilmiştir.
tir. Kontrol gruplarında ise mine
yüzeyleri filtre kağıdı
ıdı ile kaplanmamıştır.
kaplanmamı
Filtre kağıdı
kaplı dişlerde oluşan
an lezyonlarda iyi oluşmuş
olu
yüzey
tabakaları

gözlenmiştir.
tir.

Kaplı

olmayan

kontrol

gruplarında ise erozyon benzeri lezyonlar oluşmuştur.
olu

21

Difüzyon

Diş Yüzeylerinin Aşındırılması; De Groot ve ark.

22

doygunluğu

bariyerlerinin
aşmışş

florapatit
solüsyonlar

açısından
yaratırken

kendi gözlemlerine dayanarak
narak sürmüş
sürmü insan diş

hidroksiapatit açısından doygunluk altı seviyelere

minesinin çürüğe yatkınlığını
ını test eden laboratuar

sebep olduğuu ve böylece erozyon yerine yüzeyaltı

çalışmalarında,
malarında,

standardize

çürük lezyonlarının oluştuğ
ştuğu sonucuna varılmıştır.25

koşullarında
ullarında

az

en

demineralizasyon

farklılık

içeren

lezyonları

geliştirebilmek
tirebilmek için abraze yüzeyleri önermişlerdir.
önermi
Ancak Theuns ve ark.23 göre yüzey tab
tabakalarını abraze
etmek çürüğe yatkınlığıı arttırmaktadır. Çünkü mineral
içeriği yüzey tabakasından mine-dentin
dentin birleşimine
birle
yaklaştıkça değişiklik
iklik göstermektedir. Dolayısıyla
abraze edilen mine üzerinde yapılan çalışmaların,
çalı
zarar görmemiş minenin çürüğee yatkınlığı
yat
konusunda
bilgi

verebilir

olmasının

olduğunu
oldu

şüpheli

belirtmişlerdir.
lerdir. Aynı zamanda yapılan bir başka
ba
çalışma, abraze minede oluşturulan
turulan lezyonların do
doğal
çürük lezyonlarında görülenlerden farklı olarak çok
ince

yüzey

tabakaları

içerdiğini

ve

Sığır Dişlerinin
lerinin Kullanılması; Borsboom ve ark.26
birçok yapay çürük lezyonu olu
oluşturma çalışmalarında
insan minesinin yanında sı
sığır (bovine) minesinin de
kullanıldığına
ına dikkat çekmektedi
çekmektedir. Bu araştırmacılara
göre örneğin
in florürün lezyon oluşumu
olu
üzerindeki
etkisinin araştırıldığı
ğı çalışmalarda
çalı
genelde sığır
minesinin

tercih

edildiği
edildiğ

görülmektedir,

çünkü

cilalanmış sığır
ır minesi çok küçük miktarlarda F iyonu
içerir ve dolayısıyla demineralizasyon
demineraliza
solüsyonu
mineden gelen florür ile kontamine olmaz.26 Ayrıca
genellikle sığır
ır minesinin kullanıldığı
kullanıldı çalışmalarda
demineralizasyondan önce minenin dı
dış yüzeyinin 50–

minera
mineral

200 µm
m arasında bir oranda çe
çeşitli metotlarla örneğin

içeriklerinin de farklı olduğunu
unu göstermi
göstermiştir. Azalan

zımpara kağıdı ile aşındırıldı
şındırıldığı görülmektedir.26-28

24

mineral

içeriğii

ve

yüzey

tabakalarının
sınırı

azalan

kalınlığının,

mine-dentin
dentin

do
doğrultusunda

ilerledikçe,

minenin artan çözünürlüğüne
çözünürlü
bağlı

olduğu düşünülmüştür.24 Abraze mine üzerinde lezyon

Aşındırma

işleminin
leminin

önemli

olduğu
oldu

çünkü

aşındırılmış yüzeyaltı sığır
sığ minesinin 30 ppm den
daha az florür içerdiği
içerdiğ ve dolayısıyla uygun
hacimlerde

demineralizasyon

solüsyonu

oluşturulduğuu zaman derinlikle artan bu çözünürlü
çözünürlüğün
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solüsyonu

kontamine
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etmediği
etmedi

Deneysel metotlarla çalı
çalışılırken çok

yararlanıldığını,
ı, bazı çalışmalarda
çalış
ise böyle bilgiye ya
hiç

rastlayamadıklarını

ya

da

sadece

dental

dikkatli olunmalıdır. Đnsan
nsan minesi veya sığır
sı
minesi

radyografların kullanıldığını
kullanıldığ bildirmişler ve bu tip bir

kullanmak sonuçları etkileyebilir. Örneğin
Örne
sığır

incelemenin çalışmanın
manın do
doğruluğu açısından önemli

minesi ve insan minesinde farklı oranda lezyon

olduğu sonucuna varmışlardır.
şlardır.

oluşumu olduğu bildirilmiştir.29 Sığır minesinde
lezyon oluşumunun insan
an minesiyle kıyaslandığında
kıyaslandı
üç kat hızlı olduğu görülmüştür.29 Đnsan minesinin
sığır
ır minesine oranla daha sert ve daha az pöröz
olduğu ve dolayısıyla daha yavaşş demineralize olduğu
oldu
bildirilmiştir.
tir. Bu durumda insan minesiyle aynı
koşullar altında demineralize
ize edilen sı
sığır minesinin
yapay çürük lezyonu oluşturmak
turmak için ne kadar süre
demineralize

edileceğii

bilinmelidir.30

Bu

tip

farklılıklara dayanılarak in vitro olarak sığır
sı dişlerinde
çürük

lezyonu

oluşumunu
umunu

etkileyen

faktörler

incelenmiştir.30 Çekilmiş insann diş minesiyle yapılan
çalışmalarda
malarda demineralizasyon solüsyonunda florür,
difosfonat

veya

tükürük

proteinleri

benzeri

bileşiklerin
iklerin bulunması yüzeyaltı lezyon oluşumu
olu
için
gerekli görülmemektedir. Bununla beraber sığır
minesi veya aşındırılmış insan minesi solüsyonda bu
katkılar olmadığıı zaman erozyona uğramakta
u
veya
demineralize olmaktan çok çözülmektedir.27 Buna
bağlı olarak polarize ışık
ık mikroskobunda, çürük
benzeri, eroze olmuş ve yumuşamış
şamış olmak üzere üç
tip mine lezyonu görülmüştür.
tür. Çürük benzeri lez
lezyon
olarak düzgün yüzeyaltı lezyonu ve yüzey tabakası
olan lezyonlar kastedilmektedir.30

Aynı araştırmacılar31, seçilen dişlerin sürmüş ya
da

çürük, hipoplazili veya yüzey defekti olan dişlerin
di
edilmesini

aynı

cins

dişlerin
di

kullanılmasının ve hatta dişlerin
di
hangi bölgelerinde
çalışıldığının
ının bile önemi olduğunu
oldu
da belirtmişler ve
bu konuyu inceledikleri çalışmalardan
çalı
elde ettikleri
bir örnekle açıklamışlardır;
şlardır; örneğin
örne
henüz sürmemiş,
cerrahi olarak çıkarılmış di
dişlerde yapılan çalışmalarda
yüzey tabakasının daha dar oldu
olduğu gözlenmiş ve bu
tip dişler
ler yapay çürük sistemine maruz bırakıldığında
bırakıldı
mine yüzeyinin kalsifikasyon aaşamasının,
tabakasının

genişliği
ği

ve

yapısını
yapısı

yüzey
etkilediği

31

belirtilmiştir. Mine kalınlığı
kalınlı dişlere göre de farklılık
gösterir. Keserlerin kesici kenarlarında 2 mm iken,
premolarların tüberküllerinde 2,3–2,5
2,3
mm, molarların
tüberküllerinde

ise

2,5–3
2,5

mm

kalınlığındadır.

Dolayısıyla aynı cins dişlerde
diş
çalışmanın, örneklerin
kıyaslanabilirliğii

açısından

önemli

olduğu
oldu

düşünülmektedir.
ünülmektedir. Ayrıca di
diş kronunun her tarafını
koruyucu bir tabaka olarak örten mine dokusunun
kalınlığı aynı dişin değiş
ğişik bölgelerinde de farklılık
gösterir. Mine kesici kenar ve oklüzal yüzeylerde
kalın olup, kole bölgesine doğru
do
giderek incelir ve
mine-sement
sement

sınırında

sonlanır.

Bu

yüzden

belirleyen pencerenin konumu önemlidir.32

ve Darling31 ister sığır
ır isterse insan minesi olsun,

elimine

olmasının,

demineralizasyon ajanına maruz bırakılacak yüzeyleri

Çalışmada kullanılacak dişlerin
lerin seçimi; Kotsanos

önceden

sürmemiş

önermişlerdir.
önermi

Bu

araştırmacılar,
tırmacılar, inceledikleri birçok çalı
çalışmada deney

Dişlerin
lerin Saklanma Ko
Koşulları; Seçilmiş dişlerin
kullanılana
ana kadar geçen sürede nasıl muhafaza
edildiği

çalışmanın
manın

deneyin

hiç

bir

sonuçlarını
aşamasında
şamasında

etkiler.

Di
Dişlerin

kurumasına

izin

öncesi çürük teşhisi için çeşitli
şitli mikroskoplardan
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verilmemelidir. Çoğunlukla
unlukla çalışmalarda
çalış
dişlerin

mikroskobunda (SEM) incelemesinin cepheden ya da

alkol, formalin, timollü distile su gibi çe
çeşitli

profilden yapılmasının tabakaları ayırt etmede önemli

solüsyonlar içinde muhafaza edildiği görülür.33

olduğu belirtilmiştir.32

Oluşturulan

Çürüğün
ün

Tipi;

Birçok

Sonuçların Değerlendirilmesi;
erlendirilmesi; Çalışmanın doğru

demineralizasyon ve remineralizasyon çalışmaları
çalı

değerlendirilebilmesi
erlendirilebilmesi için uygun istatistiksel testlerin

aşındırılmış mine yüzeyleri üzerinde yapılmaktadır.

kullanılması

Bununla beraber in vivo şartlarda
artlarda çürük sadece düz

çalışmanın doğruluğu
ğu açısından en az uygulanan

yüzeylerde değil,
il, sıklıkla oklüzal fissürlerde oluşur.
olu
Đn

çürük oluşturma
turma metodu kadar önemli olduğu literatür

vitro şartlarda fissür çürüğüü oluşturabilmek
oluş
için

incelendiğinde görülmüştür.
ştür.18,19,35

çalışmalar yapılmaktadır.34
Dişlerin

da

önemlidir.

Bu

faktörlerin,

bir

Çürük işleminin
leminin birçok aşamasını
a
taklit edebilen
bakteriyel

yapay lezyonlar, çürüğün
ğün incelendiği
incelendi pek çok in vivo

tekniklerde dişlerin
lerin kullanılmadan önce steril edildiği
edildi

ve in vitro çalışmada
mada kullanılmaktadır. Minede yapay

belirtilmiştir.

Sterilizasyonu;

Özellikle

1-3

Dişlerin

çürük
Hazırlanması;

demineralizasyon
izasyon
pencereleri

ajanına

dışında
ında

bir

Seçilen
maruz

vernik

ile

di
dişlerin
bırakılacak
kaplanması

önemlidir. Çalışmalarda19,35 özellikle florürsüz ve

lezyonlarının

hazırlanması

için

çeşitli
çe

demineralizasyon
mineralizasyon sistemleri mevcuttur.37 Literatür
incelendiğinde
inde bu konuda pek çok farklı teknik
olduğu görülür. Doğal
al mine çürüğünün
çürü
tabakalarının
bilinmesi oluşturulan
turulan yapay çürük lezyonunun başarısı
ba
hakkında bilgi verir; çünkü birçok ara
araştırmacı

asite dirençli verniklerin tercih edildiği
edildiğ görülür.

tarafından
an deneysel çürük çalışmalarının
çalı
başarısı bu
Tekniğin seçilmesi; Amaca göre uygun tekniğin
tekni
seçilmesi ve doğru uygulanması
ması önemlidir. Sonuçların
kıyaslanabilirliğii

açısından

lezyon

oluşturma
olu

metotlarının standardizasyonu tavsiye edilmektedir.36
Kesitlerin

Hazırlanması;

Kesitlerin

tabakaların

oluşup
up

oluşmadığına
olu

bakılarak

değerlendirilir. Doğal
al çürük lezyonlarını iyi taklit
edebilen

yapay

lezyonlarda

bütün

tabakalar

38

izlenebilir. Đnn vivo ortamda plak bakterilerine düşük
dü

nasıl

moleküllü karbonhidrat
idrat sağlandığında
sa
düşen pH’la

hazırlandığıı da önemlidir. Tek kesitlerde olu
oluşan

beraber plak sıvısının doygunluk derecesi de düşer.
dü 39

lezyonların kütle (bulk) halinde ki minede oluşanlara

Demineralizasyon sistemlerinin kompozisyonları in

göre daha derin olduğu,
u,

vivo

tek kesitlerde daha fazla

demineralizasyon

sırasında

dişlerin
di

içinde

mineral kaybı olduğu gözlenmiştir.
ştir. Bu durumun kesit

bulundukları ortamın koşullarını
koş
taklit etmek için

alma sırasında geçirgen porların sayısında bir artışa
artı

geliştirilmektedir. Dolayısıyla
olayısıyla kullanılan asitin tipi ve

bağlı olduğu düşünülmektedir.

29

konsantrasyonun

Kesitlerin Đncelenmesi; Đnceleme
nceleme sırasında kinolin
kinoli
gibi

emdirme materyallerinin kullanımı

tavsiye

lezyonun

demineralizasyon

karakterini

belirleyece
belirleyeceği

oranını
göz

ve

önünde

bulundurulmalıdır.40

edilmektedir. Đncelemenin
ncelemenin hangi teknikle ve nasıl

SONUÇ

yapıldığı da önemlidir. Örneğin
ğin taramalı elektron

Farklı mikroorganizmalardan olu
oluşan biyofilmler
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B, de Josselin de Jong E, Sundström G, Exterkate RA,

doğal mine çürüğünün oluşum
um mekanizmalarının

Oliveby

incelenmesinde, restoratif materyallerin ve proflaktik

remineralization
zation of artificial enamel lesions with a

uygulamaların

new portable fluorescence device. Adv Dent Res
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