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ÖNSÖZ 

Diş çürüğü, bütün yaş gruplarının yaşam kalitesini etkileyen önemli bir toplum ağız-diş 

sağlığı sorunudur. Halk sağlığı koruyucu stratejisinin önemli bir öğesi olan florid 

gargaraların özellikle yüksek çürük riskli toplumlarda bireylere ulaşmaktaki kolaylıkları da 

göz önüne alındığında toplumumuza katkısının olacağı düşüncesiyle çalışmamızda, bir 

ilköğretim okulunda bir eğitim-öğretim yılı boyunca uygulanan haftalık %0,2’lik sodyum 

florid (NaF) gargara programının çürük önleyici etkisinin ve bunun yanı sıra, çocuklara 

verilen oral hijyen eğitiminin çocukların davranışlarına ve ağız sağlıklarına etkilerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Doktora eğitimin süresince ve tez çalışmamın her aşamasında büyük bir sabır ve titizlikle 

bana yardımcı olan, benden fikir ve desteğini esirgemeyen, çok değerli danışmanım sayın 
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Doktora programım süresince bana verdikleri eğitim ve ilgileri nedeniyle Ankara 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri’ne, 

Her zaman yanımda olan, beni destekleyen sevgili dostlarım Dt. Efsun SONGÜR, Dt. 

Nezate DADAKOĞLU ve Dr. Dt. Merve AKÇAY’a başta olmak üzere, tüm asistan 

arkadaşlarıma ve diğer tüm kürsü personeline, 

Tezimin her aşamasında verdikleri manevi destekle dostluklarını her an hissettiğim, iyi 

günümü kötü günümü paylaştığım Gonca TÜKENMEZ ve Bektaş AKYAZI’ya,  

Her türlü maddi ve manevi desteği hiçbir zaman benden esirgemeyen ve beni bugünlere 

getiren aileme,  
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1. GİRİŞ 

Diş çürüğü, plak içerisindeki mikroorganizmaların karbonhidratları fermente ederek 

asit oluşturmaları ile başlayan, diş dokusu ve plak sıvısı arasındaki dengenin 

bozulması ile sonuçlanan, ileri aşamalarında dişin inorganik komponentlerinin 

demineralizasyonunun ve organik yapının bozulmasıyla meydana gelen bir süreçtir 

(Boucher, 1974; Krutchkoff, 1981; Mellberg ve Ripa, 1983; Fejerskov ve Thylstrup, 

1994; Marsh, 1999). Dolayısıyla diş çürüğü, diş dokusunun yıkımına, çiğneme 

fonksiyonunun kaybına ve etkilenmiş dişlerinin estetik olmayan görünümüne sebep 

olan enfeksiyondur (Zero, 1999).  

Uzun yıllardır diş çürüğünün, dış etkenler nedeni ile dişin biyokimyasal yapısında, 

ortaya çıkan geri dönüşümsüz patolojik değişim olduğu ve dişte daimi bir kayba 

neden olarak kavite gelişimi ile sonuçlandığı bilinmektedir (Newburn, 1982; Cengiz, 

1990; Aoba, 2004). 

1.1. Diş Çürüğünün Etiyolojisi 

Günümüzde diş çürüğü; diş yüzeyinin, tükürüğün, mikrofloranın ve diyetin karşılıklı 

etkileşimi sonucu ortaya çıkan, çok nedene bağlı bir hastalık olarak kabul 

edilmektedir. Bunlara ek olarak zaman da çürük etiyolojisinde önemli bir faktördür. 

Diğer bir deyişle çürük oluşumu için çürüğe yatkın bir konağa, kariyojenik 

mikrofloraya, uygun bir diyete ve yeterli zamana ihtiyaç vardır. Bu faktörlerden 

herhangi birinin yokluğunda çürük gelişmesi mümkün olamamaktadır (Mellberg ve 

Ripa, 1983; Newbrun, 1989; Zero, 1999).  

Etiyolojik faktörlerin bir araya gelmesi sonucu oluşan çürük aşağıdaki gibi şematik 

bir çizim ile de kısaca anlatılabilir (Şekil 1.1) (Koray, 1981; Newburn, 1989).  
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Şekil 1.1. Diş çürüğünün oluşabilmesi için gerekli faktörlerin şematik gösterilmesi. 

Çürük oluşum süreci, karbonhidratların bakteriler tarafından fermante edilmesi ile 

organik asitlerin oluşması ve ortam pH ‘sının kritik pH olan 5.5 ‘in altına düşmesi ile 

başlamaktadır (Axelsson, 2001). Plak bakterileri tarafından oluşturulan asitler plak 

sıvısı içerisinde hidrojen iyonu konsantrasyonunun artmasına neden olmaktadır. 

Bunu, mine yapısında bulunan difüzyon kanallarının açılması sonucunda, mine 

yüzeyinde çözünmenin başlaması takip etmektedir (Zero, 1999).  

Diş sert dokuları ile tükürük arasında sürekli bir iyon alışverişi bulunmaktadır. 

Ortamın asidik olması, diğer bir deyişle ortamın hidrojen iyon konsantrasyonunun 

yüksek olması ve bu iyonların diş sert dokularına geçmesi sonucunda, dokulardaki 

kalsiyum tuzları iyonize olarak dişten uzaklaşabilir. Bu olay demineralizasyon olarak 

tanımlanır. Ancak ortamın pH’sı nötr veya alkali duruma döndüğünde, diş sert 

dokusundan çözünen iyonlar uzaklaşamaz ve bu iyonlar tükürükte bulunan kalsiyum 

(Ca), fosfat (PO4) ve karbonat iyonları ile tuz bileşikleri oluşturarak çökelir. Bu olaya 

ise remineralizasyon adı verilir. Gün içinde belirli bir uyum ile birbirini izleyen bu 

iki olaydan, demineralizasyonun ön plana geçtiği koşullarda, dişin mineral yapısında 

kayıplar oluşarak geri dönüşümsüz kavite formasyonu yani çürük meydana 

gelmektedir (Zero, 1999; Aoba, 2004). 
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1.2. Demineralizasyon 

Diş çürüğünün oluşumu; dental biyofilm içerisinde oluşan asitlerin mine yüzeyine 

veya içerisine doğru difüzyonu ile başlamaktadır. pH kritik değerin altına düştükçe, 

apatitin çözünürlüğü ile paralel olarak minede demineralizasyon süreci başlar (Zero, 

1999).  

Demineralizasyon, hidrojen (H
+
) iyonlarının plaktan lezyon içerisine geçişi ve diş 

yüzeyinden çözünen mineral iyonlarının ise plağa doğru geçmesi ile özetlenebilir 

(Chow ve Vogel, 2001). Bu reaksiyon diyetle birlikte alınan karbonhidratların aktif 

fermentasyonu sonucu dental plakta artan H
+
 iyon konsantrasyonuna bağlı olarak 

gerçekleşir (Garcia-Godoy ve Hicks, 2008). Dental plağın Ca ve PO4 ile doymuş 

halde olmasına rağmen, ortamdaki H
+
 konsantrasyonundaki hızlı artış (100-1000 

kat), H
+
 iyonlarının minenin yüzey ve yüzey altı bölgelerindeki hidroksi apatit 

(HAP) kristallerini çevreleyen porlardaki sıvıya doğru hızlı bir şekilde itilmesine ve 

porlara difüzyonuna sebep olur. Bu reaksiyon sonucunda yüzeyel minede mevcut 

olan Ca ve PO4 iyonları da komşu plak içerisine doğru, konsantrasyon gradientlerinin 

tersi yönündeki bir itiş gücüyle itilir. Böylece mine yüzeyinde demineralizasyon 

süreci başlamış olur (Garcia-Godoy ve Hicks, 2008). 

Mine yapısında bulunan kristaller arası bölgeler, asitlerin mine içerisine difüzyonuna 

ve kristallitlerin etkilenmesine yol açan kanal görevi görürler (Zero, 1999). 

Demineralizasyonla birlikte zamanla mine kristallerinin çapları azalır. Mine 

prizmalarından kristallerin çözünmesini prizma kınlarının çözünmesi takip eder ve 

mine gittikçe daha poröz bir yapıya dönüşür (Fejerskov ve Thylstrup, 1994; Margolis 

ve ark., 1999). Demineralizasyon ilerledikçe prizma periferleri ile mine yapısındaki 

mine çatlakları; lamelleri gibi gelişimsel orijinli yapılar daha da genişler ve minenin 

derin tabakalarına açılan difüzyon yollarını artırırlar (Zero, 1999).  
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1.3. Remineralizasyon 

Plak içerisinde oluşan asitlerin zamanla tükürük tarafından tamponlanması ile pH 

yükselerek nötr hale gelir. Plak pH’sı nötr hale geldiğinde mineden çözünen 

minerallerin etkisiyle plak ve tükürük HAP’ e oranla daha doygun olur. Bu sırada 

çözünen mineraller tekrar çökelerek remineralizasyon sağlanır (Hicks ve ark., 1985, 

Iijima ve ark., 1999; Featherstone, 2000). Remineralizasyon sürecinde, mine 

yapısından demineralizasyon ile kaybedilen mineraller telafi edilir. Daha önce hasara 

uğrayan kristallerin üzerinde tekrar mineral depolanarak lezyon tamir olur. Böylece 

minenin asit ataklarına karşı geçirgenliği azalarak, çürüğe karşı direnci artar. Yeni 

oluşan kristaller ortamda bulunan iyonların özellikleri ile ilişkili olarak gerçek kristal 

boyutundan küçük ya da daha büyük olabilmektedir (Hicks ve ark., 2004a). 

Remineralizasyon esnasında Ca, fosfor (P) ve flor (F
-
) iyonları interprizmatik 

aralıklar boyunca minenin derin tabakalarına doğru ilerlerler. Florid preparatlarının 

uygulanmasıyla F
-
 iyonu apatitin [3Ca3(PO4)2Ca(OH)2] yapısındaki hidroksil iyonları 

ile yer değiştirerek apatitin yapısına yerleşebilir. Ca ve PO4 iyonları interprizmatik 

aralıklar boyunca penetre olarak, minenin biyolojik ve fiziksel özelliklerinde 

değişime neden olurlar. Bu değişimler minenin olgunlaşması, mineralize alanların 

artması ve minenin permeabilitesinin ve asitler karşısında erirgenliğinin azalması 

şeklinde gözlenir (Kolmakow ve ark., 1991). 

Bu bilgiler özetlenecek olursa; çürük lezyonlarının önlenmesinde temel hedef 

remineralizasyonun demineralizasyondan daha etkin olmasını sağlamaktır. Bu ise:  

1. Diyet ve oral hijyen kontrolü ile plak oluşumunun en aza indirgenmesi,  

2. Plak içerisindeki biofilmin asit oluşturma kapasitesinin azaltılması,  

3. Floridlerle mineden mineral kaybının önlenmesi ve remineralizasyonun 

desteklenmesi ile başarılabilir (Barkowitz ve ark., 2002). 
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1. Diyet ve oral hijyen kontrolü ile plak oluşumunun en aza indirgenmesi  

Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler olmak üzere üç temel grupta toplanan 

besinlerden sadece karbonhidratların çürük yapıcı özelliği olduğu gösterilmiştir 

(Koray, 1981). 

Demineralizasyon-remineralizasyon olayı arasındaki denge tüketilen yiyecekler ile 

doğrudan etkilenmektedir (Featherstone, 2004). Günümüze kadar yapılan 

araştırmalarda, fermente olabilen karbonhidratların tipi (glukoz ve fruktoz gibi 

monosakkaritler, sukroz, maltoz ve laktoz gibi disakkaritler ve polisakkaritler), 

miktarı, alınma sıklığı, içerdiği koruyucu komponentleri (proteinler, yağlar, Ca, P, 

F), fiziksel ve kimyasal özellikleri (çözünürlüğü, katı veya sıvı olması, pH’sı, 

tamponlama kapasitesi, salya akıtıcı özelliği) ve ağızda kalma süreleri ile çürük 

oluşumu arasında paralel bir ilişki olduğu gösterilmiştir (Newburn, 1989; Fejerskov 

ve Thylstrup, 1994; McDonald ve ark., 2000; Zero, 1999; Zero, 2004). Günümüzde, 

özellikle şeker ve rafine edilmiş nişasta gibi hızlı bir şekilde fermente olabilen 

karbonhidratların daha fazla tüketilmesi, yeme sıklığının artması, tükürük akımını 

arttıran (ağzın doğal temizlenmesiyle sonuçlanan) güçlü çiğnemeyi gerektiren 

besinlerin az alınması ve modern rafine besinlerde çürüğü inhibe eden daha az 

komponentin bulunması gibi çürük oluşturucu öğelerin artmasının çürük artışından 

sorumlu olduğu düşünülmektedir (Fejerskov ve Thylstrup, 1994; Ekstrand ve ark., 

2000). 

Fermente olabilen karbonhidratların alınma sıklığı ile diş çürüğü arasında kuvvetli 

bir ilişki vardır (Zero, 1999). Değişik zamanlarda tüketilen karbonhidrat miktarı, aynı 

miktarın tek bir öğünde tüketilmesinden daha çok çürük yapıcı özelliktedir. Plağın 

pH’sı normalde nötrale yakındır. Ancak fermente olabilen bir karbonhidrat 

alındığında pH hızlıca 5,0 civarına düşerek yaklaşık 20 dakika bu seviyede kalır ve 

ardından kademeli olarak eski seviyesine döner. Atıştırmaların sıklığı arttıkça, plak 

pH’sında tekrarlayan düşüşler meydana gelir. Böylece plak-diş arasında çok sayıda 

asit atağı oluşarak dişte mineral kaybı ortaya çıkar (Mellberg ve Ripa, 1983). 
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Plak; asidojenik mikroorganizmaları barındırması, oluşan asidin uzun süre diş 

yüzeyini etkilemesine izin vermesi ve tükürüğün yıkayıcı ve tamponlayıcı gücünü 

engellemesi nedeniyle çürük oluşumuna yol açan ana faktördür (Thylstrup ve 

Fejerskov, 1986). Bu nedenle, diş fırçalama ile plağın uzaklaştırılması, öğünler 

arasında alınan sükrozun azaltılması ve diş çürüğüne neden olabilecek diğer 

beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, diş plağı ve tükürükteki streptokok mutans 

(S.mutans) seviyesini düşüren dolayısıyla diş çürüğü oluşumunu azaltan gıdalar 

tüketilmesinin teşviki diş çürüğünün önlenmesinin temelini oluşturmaktadır (Ersin ve 

ark., 2008; Ly ve ark., 2008).  

2. Plak içerisindeki biofilmin asit oluşturma kapasitesinin azaltılması 

Çürük oluşumu, diyetle birlikte alınan karbonhidratların asidojenik bakteriler 

tarafından fermente edilmesi ile mine yüzeyi ile biyofilm tabakası arasındaki 

biyofilm sıvısının pH’sının nötral pH’dan asidik pH’ya düşmesiyle başlar (Hicks ve 

ark., 2004a,b; Featherstone, 2004). Demineralizasyon ve remineralizasyon 

süreçlerinin oluşmasında dental plak, biyofilm tabakası ve mine yüzeyi arasındaki 

ilişki oldukça önemlidir. Mine yüzeyi ile plak ve uygulanan mineralize edici 

ajanlarda bulunan Ca, PO4 ve F
-
 iyon konsantrasyonları bu süreçleri etkileyerek 

çürük oluşumunu sınırlar (Hicks ve ark., 2004a,b; Featherstone, 2004; Westerman ve 

ark., 2006; Hicks ve Flaitz, 2007). 

Tükürükten ya da dış kaynaklardan (F
- 

gargara, jel, cila vs.) alınan F
-
, biyofilm 

tabakası tarafından emilerek asidojenik atakların etkilerini azaltmaya ve dinlenme 

pH’sında yeniden remineralizasyonun gerçekleşmesine olanak sağlar (Garcia-Godoy 

ve Hicks, 2008). 

Plağın Ca ve P’den zengin olmasının asit ataklara karşı mineyi savunduğu 

bildirilmektedir (Margolis ve Moreno, 1992). Plak inorganik yapısını oluşturan 

maddelerden biri olan F
-
 ise; canlı hücrelerin yaşamında gerekli olan ve enerji 

metabolizmasını yöneten enzimleri bloke ederek hücreleri inhibe eder. F
-
 belirli bir 

konsantrasyonda olduğu sürece mikroorganizmaları inhibe eder. F
-
’nin bakteri 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ersin%20NK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Margolis%20HC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moreno%20EC%22%5BAuthor%5D
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plağındaki mikroorganizmalar, asit üretimi ve demineralizasyon olayları üzerinde 

çürüğü önleyici etkileri vardır: 

a) Ortamda F
-
 bulunduğunda asidojen mikroorganizmaların glikojen yıkımı 

yavaşlar ve ortaya çıkan asit miktarı daha az olur. 

b) Asit etkisi ile plağa geçen fosfat iyonlarının bakteri sitomembranına fikse 

olmalarını önler. Böylece plak-mine yüzeyi arasında asidin tamponlanması 

ve demineralize minenin remineralizasyonu için serbest kalsiyum ve fosfat 

kalmasını sağlar. Ortamın pH’ı yükseldiğinden bu fosfatlar kalsiyum 

iyonlarıyla tuz kompleksleri oluşturarak çökelebilirler. 

c) Mine apatitinde F-’nin bulunması halinde, tükürük glikoproteinlerinin dişte 

zor çökeldikleri ve böylece plak oluşumunun da zor olduğu 

bildirilmektedir. 

d) F
-
’nin mikroorganizmaların özellikle S.mutans ve Streptokok sangius 

(S.sangius)’un plaktaki sayılarını azaltıcı bir etkisi olduğu da görülmüştür 

(Koray, 1981; Grobler ve ark., 1982; Geddes ve Rolla, 1988; Pearce ve 

Nelson, 1988; Fejerskov ve Thylstrup, 1994; Seppa ve ark., 1995; Marsh, 

1999; Tanaka ve Margolis, 1999; Ten Cate, 1999). 

3. Floridlerle mineden mineral kaybının önlenmesi ve remineralizasyonun 

desteklenmesi  

Dental plak, biyofilm tabakası ya da kalsifiye edici ajanlardan sağlanan az 

miktarlarda F
- 

(0,03-0,08 ppm) varlığı dahi demineralize mine tabakasındaki 

remineralizasyonda etkili olabilmektedir (Featherstone, 1999; Featherstone, 2004; 

Hicks ve ark., 2004a,b; Westerman ve ark., 2006; Hicks ve Flaitz, 2007). F
-
 katalizör 

olarak görev yaparak, hidroksi apatit (HAP) ve floridlenmiş hidroksi apatit (FHAP) 

formasyonunu artırır. Tükürük, plak ya da kalsifiye edici ajanlardaki yüksek F
-
 

konsantrasyonu Ca ve PO4 iyonlarına ile benzer şekilde hızla mineral çökelmesine 

neden olarak porların tıkanmasını sağlar (Garcia-Godoy ve Hicks, 2008).  
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Bakteri plağının oluşumunu kolaylaştıran veya güçleştiren ve bu plaktaki asit üretimi 

için gerekli etmenlerin şiddetini arttıran veya azaltan faktörler yani çürük 

oluşumundaki dolaylı ve ikincil etmenler olan dişin morfolojisi ve konumu, tükürük, 

ağız hijyeni, beslenme, eğitim seviyesi, sosyo-ekonomik durum, yaşam tarzı ve florid 

kullanımı gibi konular da çürük olayında bir bütün olarak ele alınmalıdır (Koray, 

1981; Touger-Decker ve van Loveren, 2003). 

1.4. Floridler  

Halojen grubuna ait eser elementlerden biri olan F
-
, yüzey enerjisinin diğer tüm 

elementlerden daha yüksek olması sebebiyle en elektronegatif ve reaktif element 

olarak adlandırılır. Diğer atomlarla hızlı bir şekilde reaksiyona girdiği için doğada 

çok nadir olarak serbest element olarak bulunur, genellikle inorganik florid 

bileşikleri halindedirler. En önemli florid içeren mineraller, kalsiyum florid (CaF2) 

ve floroapatit [Ca10F2(PO4)6; %6.3 F]’lerdir (Exelsson,1999). 

Floridlerin diyetle ve diş macunu, pastiller, sakız ve gargaralar gibi florid içeren 

dental ürünlerin kullanımı ile alınması erişkin ve genç erişkinlerde genel vücut 

sağlığına olumsuz herhangi bir etki oluşturmamaktadır. Ancak 6 yaşına kadar yüksek 

miktarda florid alımının dişlerde florozise neden olduğu iyi bilinmektedir. Üst çene 

kesici dişlerin olgunlaşması 22-26. aylarda olduğu için bu dönem florozise en yatkın 

olunan dönemdir (Evans ve Stamm, 1991). Daimi dişlerin minesinin gelişimi 

esnasında günlük 40-100 µg/kg florid alımının florozis ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Dolayısı ile florozisin estetik sorununu önlemek için bebeklerde ve 

okul öncesi çocuklarda sınırlı ve kontrollü bir şekilde florid takviyesi yapılmalıdır 

(Exelsson,1999). 
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1.4.1. Toksikoloji 

Topikal florid ajanları kullanım amacına uygun kullanıldığında güvenli ve 

zararsızdırlar. Ancak toksik bir madde olması nedeniyle sistemik alımları 

sınırlandırılmalıdır. 15 mg F/kg’dan daha fazla florid dozu alındığında ölümcül olan 

F
-
, bazı çocuklarda 5 mg F/kg gibi düşük dozlarda bile ölüme neden olabilmektedir. 

Bu nedenle dental ürün kullanıcılarının özellikle standart ambalajlarda rutin olarak 

kullanılan floridli ürünlerdeki (tüp diş macunu, tablet kutusu, gargara şişesi gibi) 

florid konsantrasyonunu ve muhtemel toksik doz miktarını bilmesi şarttır 

(Exelsson,1999).  

1.4.2. Floridlerin Dişler Üzerine Etkisi 

Floridlerin çürük önleyici etkisi 50 yılı aşkın süredir bilinmektedir. F
-
’nin diş yapısı 

üzerindeki etkisi ile ilgili başlangıç niteliğindeki çalışmada F
-
’un çürük önleyici 

etkisinin dişin sürmesinden önce olduğu belirtilmiştir (Dean ve ark., 1942). Uzun 

yıllar boyunca da, dişlerin formasyonu ve mineralizasyonu sırasında yüksek miktarda 

floridin diş yapısına katılmasının, dişlerde çürük oluşumuna karşı kalıcı direnç 

sağlayacağı düşünülmüştür. Ancak günümüzde dişlerin yapısında yüksek oranda 

florid bulunmasının çok önemli olmadığı ve çürüğün önlenmesinde, F
-
’nin dişlerin 

sürmesinden sonra topikal olarak uygulandığında daha etkin olduğu kabul 

edilmektedir (Axelsson, 1999; Hellwig ve Lennon, 2004).  

Dişlerin sürmesinden sonraki dönemde floridler, demineralizasyonu inhibe etmek, 

remineralizasyonu geliştirmek, plağın asit oluşturma kapasitesini ve yapışkanlığını 

azaltmak gibi birçok yolla çürük oluşumu sürecine müdahale etmektedirler 

(Exelsson,1999).  

Dental plakta bulunan Ca
+2

, P ve F
-
’nin diş çürüğü gelişimini etkilediği 

bilinmektedir (Grobler ve ark., 1982). Ağız sıvılarından plağa, plaktan da mineye 

Ca
+2

, P ve F
-
 iyonlarının hareketi çürük oluşumunu önlemek amacıyla gereklidir 
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(Nobre dos Santos ve ark., 2002). F
-
 iyonu yaşayan hücrelerin enerji 

metabolizmasında görevli enzimleri bloke ederek inhibisyon meydana getirir. Bu 

bakımdan içme suyundan veya yiyeceklerden dental plağa ulaşan F
-
, plak 

metabolizmasında da inhibisyona neden olur. Ayrıca flor minedeki hidroksil 

apatitteki OH
– 

iyonları ile de yer değiştirir ve çürüğe daha dirençli olduğu bilinen 

floroapatit meydana getirir (Ten Cate, 1990; Ten Cate, 1999). Minenin 

remineralizasyon-demineralizasyon olayında F
-
 çok önemli fizikokimyasal etkiye 

sahiptir ve dental plakta sürekli varlığı, diş çürüğü kontrolünde önemlidir (Pearce ve 

Nelson, 1988; Ten Cate, 1999; Bradshaw ve ark., 2002; Nobre dos Santos ve ark., 

2002). Plaktaki F
-
, asit üretiminin miktarını azaltarak hücrelerin metabolik 

aktivitesini değiştirerek etkisini gösterir (Fejerskov ve Thlystrup, 1994).  

1.4.3. Topikal Floridlerin Çürük Önleyici Etki Mekanizmaları  

Topikal floridler diş çürüğünün önlenmesinde ve diş dokusunun 

remineralizasyonunda en etkin ajanlardan biri olarak kabul edilmektedir. Topikal 

florid uygulamalarında çürük önleyici etki minenin remineralizasyonunu sağlama 

esasına dayanmaktadır. (Hellwig ve Lennon, 2004; Llena-Puy ve Forner-Navarro, 

2008; Mani, 2009).  

Topikal floridlerin, mineden mineral çözünmesini azaltma, Ca ve PO4’ün iyon 

mekanizmasını düzenleme, plak oluşumunu azaltma ve bakteri metabolizması 

üzerine etki ederek karyojenik bakterilerin asit üretimini kontrol altına alma gibi 

etkileri yapılan laboratuvar çalışmalarında gösterilmiştir (Ten Cate ve Featherstone, 

1991; Ten Cate, 1994). F
- 
iyonu apatit kristali ile iki şekilde birleşmektedir:  

1. F
-
 iyonu apatit yapısına katılır  

Mine yüzeyinde kristal yapı ile birleşik halde bulunan F
-
 iyonu oldukça stabil halde 

bulunduğundan asidik koşullarda çözünerek apatit yapısına katılamamaktadır. Bu 

nedenle remineralizasyonun gerçekleşmesi için diş yüzeyine yapışık halde bulunan F
- 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Llena%20Puy%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18449118
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Forner%20Navarro%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18449118
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iyonu değil, sıvı fazdaki F
-
 gereklidir (Dunipace ve ark., 1997; Lagerweij  ve Ten 

Cate, 2002; Barlow, 2009).  

Ortamda F
-
 iyonu bulunduğunda, F

-
 HAP kristallerinin yapısına girerek ya kristalin 

yapısında bulunan iyon boşluklarını doldurur ya da hidroksil gruplarının bir kısmı
 
ile 

yer değiştirir. Böylece asidojenik ataklar sırasında çözünen karbonattan zengin 

HAP’in yerini aside daha dirençli olan HAP veya floridlenmiş hidroksiapatit (FHAP) 

almış olur (Hicks ve ark., 2004b). FHAP’ de kristallerin çapı HAP’e oranla daha 

büyük olmakta ve minenin çürüğe karşı direnci artmaktadır (Silverstone ve ark., 

1988). Oluşan FHAP yapısı, asitler karşısında HAP’e oranla daha az erirgendir. Yeni 

oluşan FHAP yapısının tükürük ve plak sıvısında bulunan Ca ve PO4 iyonlarına 

doygunluğu HAP’e oranla daha fazladır. Bu farklılık mine yüzeyinde minerallerin 

çökelmesi için gerekli olan itiş gücünün sağlanmasına neden olur. F
-
 optimum 

konsantrasyonlarda uygulandığında difüzyon kanalları ile derin tabakalara sızarak 

lezyon gövdesinde mineral depolanmasına neden olur (Ten Cate ve Loveren, 1999).  

Karyojenik ataklar esnasında hem kristal yüzeyindeki hem de likit fazdaki F
-
 

konsantrasyonu önemlidir. Demineralizasyonun önlenebilmesi için mine yüzeyinin 

yeterli miktarda F
-
 iyonu ile temas etmesi gerekmektedir. Yeterli düzeyde F

-
 ile 

temas etmeyen kristal yüzeyleri asit atakları esnasında hızla çözünmektedir 

(Axelsson, 2001). 

2. Topikal floridler mine yüzeyinde yeni bir faz oluşturur 

Yüksek konsantrasyonlardaki topikal flor uygulamaları sonucunda mine yüzeyinde 

globüller halinde kalsiyum florid (CaF2) kristalleri oluşur (Ogaard ve ark., 1986). 

CaF2 kristalleri, plak sıvısı ve tükürükte mevcut olan inorganik fosfat iyonları, 

tükürük proteinleri ya da her ikisi tarafından sarılmış durumdadır. Manto tabakası 

olarak tanımlanan bu tabaka CaF2’nin çözünmesini ve ortamdan uzaklaşmasını 

engeller. CaF2 globülleri, etrafındaki fosfat ve proteinlerden oluşan bu manto 

tabakası nedeniyle asit atakları esnasında yavaş yavaş çözünür. Bu nedenle CaF2 

kristalleri mine yüzeyinde uzun süreli tutunabilme özelliğine sahiptir ve adeta yavaş 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dunipace%20AJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lagerweij%20MD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22ten%20Cate%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22ten%20Cate%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barlow%20AP%22%5BAuthor%5D
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salım yapan bir F
-
 deposu görevi görür (Rykke ve ark., 1989; Saxegaard ve ark., 

1988). CaF2 globüllerindeki F
-
’un çözünmesi ortamın pH’sı ile ilişkilidir. Ortamın 

pH’ sı düştüğünde kristal yüzeyindeki fosfat iyonları ortadan kalkarak, F
-
 iyonize 

olur. CaF2 oluşumu için gerekli olan minimum F
- 

konsantrasyonu 100 ppm’dir. 

CaF2’nin etkinliği yüzeyden çözülmesi ile paralel olarak zamanla azalır. Bu nedenle 

topikal florid uygulamalarının düzenli aralıklarla tekrarlanması gerekmektedir (Ten 

Cate, 1997).  

Topikal florid uygulamaları sonrasında yüzeyde oluşan CaF2’nin miktarı; dişin 

çözünürlüğü, mine yüzeyinin sağlam veya demineralize olması, uygulanan topikal 

ajanın uygulama süresi, F
-
 konsantrasyonu ve pH’sına bağlı olarak değişmektedir 

(Bruun ve Givskov, 1991).  

1.4.4. Topikal Kullanım İçin Floridli Ajanlar ve Bileşikler 

Topikal florid ajanları bireysel bakım ya da profesyonel uygulama (diş hekimi) için 

kullanılmaktadır. bireysel bakım amacıyla, diş macunu, kürdan, diş ipi, jel, yapay 

tükürük, pastil, sakız ve gargaralar gibi floridli ajanlar kullanılabilir. Profesyonel 

uygulamalar için jel, proflaksi patı, cila, cam iyonomer siman ve diğer yavaş salınım 

sistemleri bulunmaktadır. Diş macunları milyonlarca insan tarafından en sık 

kullanılan floridli topikal ajan olmasına rağmen, dünya nüfusunun %90’ından fazlası 

hiçbir floridli ürüne ulaşamamaktadır. Bireysel ve profesyonel kullanım için birçok 

farklı florid bileşiği bulunmaktadır. Bunlar üç ana katagoriye ayrılmaktadırlar 

(Axelsson, 1999): 

1. İnorganik bileşikler; sodyum florid (NaF), kalay florid (SnF2), amonyum florid 

(NH4F), …vb: tuzları kolay çözünür, serbest florid sağlar. 

2. Monoflorofosfat içeren bileşikler; sodyum monoflorofosfat (Na2FPO3)…vb: 

florid FPO3
2- 

içinde kovalent bağlı olarak bulunur ve serbestleşmek için 

hidrolize olması gerekir. 

3. Organik floridler; amin florid ve silan florid gibi. 
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Bazen iki ya da daha fazla bileşik topikal florid ajan içerisinde kombine halde 

bulunur. Bireysel olarak kullanılan diş macunu ve gargara gibi topikal floridlerin 

florid konsantrasyonları %0,012 ile %0,15 arasında değişirken, %1’lik 

konsantrasyonda jeller bulunabilmektedir. Profesyonel uygulamalar için hazırlanan 

ajanlar ise %0,7-6,0’lık gibi çok daha yüksek florid konsantrasyonuna sahip 

olabilmektedirler (Axelsson, 1999). 

1.5. Toplumu Hedef Alan Ağız-Diş Sağlığı Hizmetleri 

Günümüzde başlangıç aşamasındaki çürük lezyonlarının tanı ve tedavisi ile ilgili 

önemli aşamaların kaydedilmesi ile diş hekimliğinde çürük tedavisinin felsefesi 

değişmiş, restorasyon ve çekime dayalı yaklaşım yerini koruyucu uygulamalara 

bırakmıştır. Çağdaş diş hekimliğinin hedefi diş sağlığını korumak ve daha iyiye 

götürmektir. Erken tanı ve koruyucu programlar diş çürüğünün önlenmesinde 

başarının temelini oluşturmaktadır (Araujo ve ark., 2002).  

Diş çürüğü insanları en yaygın etkileyen bakteriyel hastalıklardan olmasına rağmen, 

pek çok batı ülkesinde koruyucu uygulamaların sayesinde çürüğün görülme 

sıklığında ve şiddetinde azalma gözlenmektedir. Ancak milyonlarca çocukta (ve 

erişkinde), uygun profilaksi programları uygulanırsa önüne geçilebilecek olan çürük 

ve buna bağlı diş kayıpları halen devam etmektedir. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde toplumu hedef alan ağız-diş sağlığı programları ile diş çürüğünü kontrol 

altına almak mümkün olmaktadır (Öztunç ve ark., 2000; Tulunoğlu ve ark., 2003; 

Gökalp ve ark., 2007; Kapdan ve ark., 2010; Petersen, 2010).  

Toplum ağız-diş sağlığı, “diş hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına alınması, diş 

sağlığının organize toplumsal gayretlerle iyileştirilmesi sanatı ve bilimi” olarak 

tanımlanmaktadır (American Board of Dental Public Health: Informational brochure, 

1992). 
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Toplum ağız diş sağlığı programları, çocukların diş hastalıklarına karşı korunması ve 

diş hastalıklarının kontrol altında tutulması amacıyla düzenli olarak suların 

florlanması, çocukların diyet ve oral hijyen alışkanlıklarının geliştirilmesi için 

çalışılması ve düzenli kontrollerle koruyucu ve basit tedavilerin yapılmasını 

kapsamaktadır (Bentley ve ark., 1983).  

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2003 yılında yayınladığı ağız sağlığı raporuna göre, 

bireysel ve toplumsal katılımla diş çürüğünün prevalansı ve insidansı kontrol altına 

alınabilmektedir. Ancak gelişmekte olan bir çok ülkede sağlık hizmetlerinin sınırlı 

olması, çocukların ağız sağlığını ideal hale getirmek için toplumu temel alan halk 

sağlığı yaklaşımı oluşturulmasını gerekli kılmaktadır (Petersen, 2003).  

Halk sağlığının 3 ana fonksiyonu; değerlendirme, politika geliştirme ve güven 

vermedir (National Academy of Sciences, Institute of Medicine: The Future of 

Public Health, 1988).  

Değerlendirme: 

1. Çocukların ağız sağlığı durumunu epidemiyolojik araştırmalar yolu ile 

belgelemek, 

2. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek diş hekimi kaynağını ve 

uygunluğunu değerlendirmek,  

3. Toplumun kullandığı suyun floridlenme durumunu değerlendirmek,  

4. Özel sağlık bakımı ihtiyacı olan çocukların diş bakımı ihtiyaçlarını 

değerlendirmek, 

5. Diş bakımına erişimin önündeki engelleri belirlemek, 

6. Çocukları okula başlamadan önce ağız sağlığı yönünden değerlendirmek. 
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Politika geliştirme: 

1. Düşük gelirli, hizmet almamış, ulaşılması güç ve savunmasız çocukların 

ağız sağlığı hizmetlerine erişebilmesini temin etmek için politikalar 

geliştirmek ve yasalaştırma sürecinde savunmak, 

2. Birincil ve ikincil korumaya odaklanan programlar geliştirmek, 

3. Özel sağlık ihtiyaçları olan veya yeterli diş bakımı alamayan çocuklara 

diş bakımı sağlamak için programlar geliştirmek, 

4.  İlk defa okula başlayacak çocukların ağız sağlığının görüntülenmesini 

sağlayacak kurallar koymak. 

Güven verme: 

1. Okullar, klinikler, toplumsal ortamlar ve diğer ortamlarda ağız sağlığı 

eğitimi sunmak için gayretleri cesaretlendirmek ve koordine etmek, 

2. Yeni diş klinikleri kurmak ya da genişletmek (halk sağlığı merkezleri 

gibi), 

3. Eyalet sağlık ajansı tarafından spesifik bir hedef grubunun ya da 

topluluğun ağız sağlığı ihtiyaçlarını karşılayacak promosyon aktivitelerin 

geliştirilmesi, 

4. Su kaynakları floridlenmeyen alanları ve yüksek risk gruplarını hedef 

alan topikal ve sistemik florid programları geliştirmek, 

5. Okul sağlığı girişimlerinin tümüne ağız sağlığı bileşenlerini eklemek, 

6. Kapsamlı okul sağlığı programlarının bileşeni olarak, okula bağlı diş 

klinikleri kurmak, 

7. Tıp uzmanları ve diğer sağlık çalışanlarını erken çocukluk çağı 

çürüğünün de dahil olduğu ağız sağlığı problemlerini tanımaları için 

eğitmek üzere programlar geliştirmek, 

8. Ağız sağlığı hizmetlerini uygun sağlık, eğitim ve sosyal hizmet 

programlarına entegre etmek (anne ve çocuk sağlığı, beslenme, okul 

sağlığı, gibi). (Association of State and Territoral Dental Directors’ 

Guidelines for State and Territorial Dental/Oral Health Programs, 1997).  
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1.5.1. Okul Ağız-Diş Sağlığı Programları 

Okulları hedef alan ağız-diş sağlığı hizmetleri ile özellikle sosyo-ekonomik düzeyi 

düşük olan çocuklara erişilebilmekte, mevut çürüklerin durdurulması, yeni çürüklerin 

engellenmesi sağlanmaktadır. Böylece güvenli, etkili, adil, zamandan tasarruf 

sağlayan bir program olma özelliğiyle halk sağlığı programları arasındaki en önemli 

yerini almaktadır (Niederman ve ark., 2008). 

Okullarda uygulanan diş bakımı, özel sektörde bakım almayan ya da alamayan 

çocukların dental hizmetlere hem erişmelerini hem de bu hizmetleri kullanmalarını 

arttırmak amacıyla uygulanmaktadır. Okula dayalı ağız-diş sağlığı programları, 

hedefinden bağımsız olarak, başarı şansını en iyi şekilde kullanmak için dikkatlice 

planlanmalıdır. Planlamanın en temel yönü, okullarda verilecek dental hizmetlere 

olan ihtiyacın dikkatlice değerlendirilmesi ve bu tür programların devamlı 

incelenmesini içermesi olmalıdır. Okul destekli programlar, özel sektörde sunulan 

hizmetlerin yerini almaya çalışmamalı ve mevcut kaynaklar tarafından yeterince 

hizmet verilen hastalar için rekabete girilmemelidir (Kanellis ve ark., 2009). Okul 

ortamında verilebilecek hizmetler; 

- Mevcut ağız sağlığının belirlenmesi (Ağız Sağlığı Taramaları),  

- Ağız sağlığı eğitimi, 

- Florid cila uygulamaları, 

- Florid jel uygulamaları, 

- Florid tablet verilmesi, 

- Klorheksidin preparatlarının uygulanması, 

- Süte florid eklenmesi, 

- Okul sularının floridlenmesi,  

- Fissür örtücü uygulamaları, 

- ART (Atravmatik Restoratif Tedavi), 

- Ksilitollü ürünlerin verilmesi, 

- Probiyotiklerin verilmesi, 

- CPP-ACP içeren preparatların kullanımı, 
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- Florid gargara uygulamaları olarak önerilmektedir (Nase ve ark., 2001; Ly ve 

ark., 2006a,b; Morgan ve ark., 2008; Kanellis ve ark., 2009; Gooch ve ark., 

2009). 

1.5.1.1. Mevcut Ağız Sağlığının Belirlenmesi (Ağız Sağlığı Taramaları) 

Çürük sıklığı ve dağılımı ile ilgili epidemiyolojik çalışmalar hem koruyucu 

işlemlerin ve halkın bilinçlenmesi için hazırlanacak eğitim ve sağlık programlarının 

önemine dikkat çekmekte, hem yapılacak koruyucu uygulama tipinin 

belirlenmesinde yol gösterici olmakta, hem de yapılan bir uygulamanın başarısının 

değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (Axelsson ve ark., 1993; Hicks ve Flaitz, 

1993; Estupinan-Day ve ark., 2001; Llompart ve ark., 2010; Motohashi ve ark., 

2009).  

Ağız sağlığı taraması, genel olarak çocukların ağız sağlığını belirleme amaçlı ise 

basit bir kalem ışık kaynağı ve dil basacağı yeterlidir ancak, okullarda uygulanan 

çürük önleyici programlar ile kombine veya çocukların ağız sağlığı durumu üzerine 

veri toplayan kayıt çalışmalarının bir parçası olacaksa ayna ve sond yardımı ile 

tamamlanır (Kanellis ve ark., 2009).  

Diş çürüklerine bağlı sonuçların toplumdaki yaygınlığını ve mevcut çürük dağılımını 

araştırmak için yapılan epidemiyolojik çalışmalarda çürük indekslerinden 

yararlanılmaktadır. 

Çürük İnsidansı: Bir toplumda belirli bir dönem içinde yeni oluşan çürük sayısını 

ifade eder. Çoğu kez kişi başına düşen ortalama yeni çürük sayısıyla ifade edilir. 

 

  

 Bir yıl içinde yeni oluşan çürük sayısı 

 Çürük İnsidansı hızı: -------------------------------------------------- 

 Muayene edilen kişi sayısı 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Hicks%20MJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Flaitz%20CM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Llompart%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Çürük Prevalansı: Bir toplumda ağzında çürük ve çürük sonuçları (çürük, çürük 

nedeniyle çekilmiş diş, dolgu) gözlenen kişilerin sıklığını belirtir. Ağzında çürük 

veya sonuçlarını taşıyan kişi sayısı saptanarak muayene edilen kişi sayısına bölünüp 

çıkan sonuç 100 ile çarpıldığında toplumda ağzında çürük ya da sonuçlarını taşıyan 

kişilerin ‘%’ miktarı bulunur. Elde edilen sonuçlar, yaşa, cinsiyete ve sosyo-

ekonomik duruma göre incelenebilir (Koray, 1981). 

 

 Ağzında çürük veya sonuçlarını taşıyan kişi sayısı 

Çürük prevalansı: --------------------------------------------------------------------- x 100 

 Muayene edilen kişi sayısı 

DMF/dmf İndeks Sistemi: Bu indeks bir toplulukta kişi başına düşen diş çürüğü ve 

sonuçlarını göstermektedir (Hamamcılar, 2009).  

D: Decayed = diş çürüğü 

M: Missing = diş çürüğü nedeniyle çekilmiş  

F: Filled = dolgulu 

P: Person = kişi 

S: Surface = diş yüzeyi 

T: Tooth = diş 

DMF: daimi dişlerde çürük, çekilmiş ve dolgulu 

dmf: süt dişlerinde çürük, çekilmiş ve dolgulu 

DMF/dmf indeksi S ve T parametrelerine göre yapılabilir. Yani bu değerler indeks 

hesaplanmasında yüzey ya da diş olarak değerlendirilebilirler. Payda da ise her 

zaman kişi sayısı bulunur. Çekilmiş diş yüzey sayısı hesaplanırken, büyük azı ve 

küçük azı dişleri 5, kesici dişler 4 yüzey olarak değerlendirilir (Oral Health Surveys, 

Basic Methods, 1997).  

Elde edilen veriler hesaplandığında daimi dişler için; 

< 1.2 DMFT = çok düşük çürük prevalansı, 

1.2-2.6 DMFT = düşük çürük prevalansı, 
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2.7-4.4 DMFT = orta çürük prevalansı, 

> 4.4 DMFT = yüksek çürük prevalansı olarak kabul edilmektedir (Petersen, 2003). 

DSÖ ve FDI (Federation Dentaire Internationale=International Dental Federation) 

tarafından 1981’de, ilk kez 2000 yılı ağız sağlığı küresel hedefleri belirlenmiştir. 

Buna göre; 

- 5-6 yaş grubu çocukların %50’si çürüksüz olmalıdır, 

- dünya genelinde 12 yaş grubu çocuklarda DMFT oranı 3’ü aşmamalıdır, 

- 18 yaş grubu bireylerin %85’nde ağızlarındaki tüm dişler bulunmalıdır, 

- 35-44 yaş grubundaki bireylerin dişsizlik oranları %50 azaltılmalıdır,  

- 65 yaş ve üstü bireylerin dişsizlik oranları %25 azaltılmalıdır (Aggeryd, 

1983). 

2020 yılı ağız sağlığı küresel hedefleri, 2003 yılında yayınlanmıştır. Buna göre; 

- 6 yaş grubunda diş çürüğü bulunmayan çocukların %’si arttırılmalıdır, 

- 12 yaş grubunda, özellikle yüksek çürük riskli bireylere yönelik çalışmalar 

yapılarak DMFT oranları azaltılmalı, bu azalma D (decay=çürük) komponenti 

azaltılarak sağlanmalıdır, 

- 18, 35-44, 65-74 yaş gruplarında diş çürüğüne bağlı diş kayıpları oranı 

azaltılmalıdır (Hobdell ve ark. 2003). 

2025 yılı ağız sağlığı küresel hedefleri ise; 

- 5 yaş grubu çocukların %90’ı çürüksüz olmalıdır, 

- 12 yaş grubu çocukların çürüklü, çekilmiş ve dolgulu diş sayısı 1’i 

aşmamalıdır, 

- 20 yaş grubu yetişkin bireylerin %90’ı inaktif çürüklü olmalıdır, 
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- Tüm populasyondaki bireylerin %90’ında yıkıcı periodontal hastalık 

bulunmamalıdır, 

- Bireylerin %75’inden fazlası ağız hastalıklarının nedenleri ve korunma 

yöntemleri hakkında bilgili olmalıdır (Axelsson, 2004). 

Günümüzde bir toplumdaki ortalama DMFT değeri hesaplandığında, bu sonucun çok 

sayıdaki yüksek çürüklü bireyi yansıtmadığı tartışması başlamış ve 2000 yılında 

‘Önemli Çürük İndeksi’ (Significant Caries Index, SIC), tamamlayıcı indeks olarak 

tanıtılmıştır (Bratthall, 2000). İndeks, incelenen toplumda en yüksek DMFT’ye sahip 

olan üçte birlik bölümün ortalama DMFT değerinin hesaplanması ile elde edilir. 

Böylece toplumda en yüksek çürük değerlerine sahip kişilere dikkat çekilmesi 

sağlanmış olur. 2015 yılı küresel hedeflerine göre 12 yaş grubu bireylerin SIC 

İndeksi’ine göre ortalama DMFT oranının 3’ten az olması önerilmiştir (Nishi ve ark., 

2002).  

Epidemiyolojik çalışmalarda bireylerin oral hijyen durumlarını değerlendirmek 

amacıyla diş plağı ölçümleri uzun yıllardır yapılmaktadır. Kayıtlar genellikle dişlerin 

bukkal ve/veya lingual yüzeyleri gibi görünen kısımlarından alınabileceği gibi ek 

sondalamalarla ara yüzeylerden de elde edilebilir. Uygulayıcının ve özellikle 

hastanın rahatlıkla görebilmesi için plak boyayıcı ajanlar da kullanılabilir. Hem 

bireysel hem de epidemiyolojik çalışmalarda kullanılmak üzere birçok plak indeksi 

geliştirilmiştir. Silness ve Löe Plak İndeksi, Oral Hijyen İndeksi, Basitleştirilmiş Oral 

Hijyen İndeksi bunlardan bazılarıdır. Klinik çalışmalarda tüm ağız kayıtlarının 

tutulması istenirken, epidemiyolojik çalışmalarda basitleştirilmiş indeksler tercih 

edilir (Axelsson, 2002). 

Silness ve Löe Plak İndeksi: Klinik çalışmalarda yaygın olarak kullanılan bu indeks 

dişlerin tamamının veya bir kısmının yumuşak ve/veya kalsifiye birikintilerinin 

ölçülmesi ile elde edilir. Her dişin bukkal, lingual, mezial ve distal yüzeyine 0-3 

arasında puan verilir aritmetik ortalaması alınır ve her dişin plak indeksi hesaplanır. 
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0 = plak yok, 

1 = periodontal sond veya boyama solüsyonları ile tespit edilebilir düzeydeki çıplak 

gözle görülemeyecek kadar az plak, 

2 = gözle görülebilir orta seviyedeki plak, 

3 = diş yüzeyini ve dişeti kenarını kaplayan yoğun miktada plak (Silness ve Löe, 

1964).  

Oral Hijyen İndeksi (OHİ): Alt ve üst çene üçer segmente (sağ-arka bölge, sol-arka 

bölge ve ön bölge olmak üzere) bölünür. Her segmentte en çok plak veya diş taşı 

bulunan bir dişin bukkal ve lingual yüzeylerinden olacak şekilde toplam 12 diş 

yüzeyinden ölçüm yapılır. Hem plak hem de diş taşı ölçümlerinin toplamı ile elde 

edilen değer ile OHİ indeksi belirlenir (Greene ve Vermillion, 1960). 

Basitleştirilmiş Oral Hijyen İndeksi (Simplified Oral Hygiene Index, OHİ-B): 

OHİ’nin daha basit formu olan bu indekste 6 diş yüzeyi değerlendirilir. 11, 16, 26 ve 

31 numaralı dişlerin bukkal yüzeyleri, 36 ve 46 numaralı dişlerin ise lingual 

yüzeyleri dikkate alınır. Elde edilen veriler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir: 

- 0 = hiç plak veya boyanma yok 

- 1 = diş yüzeyinin 1/3’ünü aşmayan yumuşak plak veya plağın olmadığı dışsal 

renleşme, 

- 2 = diş yüzeyinin 1/3’ünü aşan ancak 2/3’ünü geçmeyen yumuşak plak, 

- 3 = diş yüzeyinin 2/3’ünü aşan plak. 

- 0 = hiç diş taşı yok, 

- 1 = diş yüzeyinin 1/3’ünü aşmayan supragingival diş taşı, 

- 2 = diş yüzeyinin 1/3’ünü aşan ancak 2/3’ünü geçmeyen supragingival diş 

taşı, 

- 3 = diş yüzeyinin 2/3’ünü aşan supragingival diş taşı. 
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Şekil 1.2. OHİ-B’nin belirlendiği dişler (Moslehzadeh, 2012). 

Diş yüzeylerinden elde edilen verilerin aritmetik ortalaması alınır,  

- 0.3-0.6 arası = iyi oral hijyen, 

- 0.7-1.8 arası = orta oral hijyen, 

- 1.9-3.0 arası = zayıf oral hijyen olarak belirlenir ve değerlendirme 

sonuçlandırılır (Greene ve Vermillion, 1964).  

Okullarda yapılan ağız sağlığı taramalarının ardından çocuklar genellikle takip 

bakımı için diş hekimleri, halk sağlığı merkezleri ya da kliniklere 

yönlendirilmektedir. Okullarda yapılan tarama ya da muayene, okul dışındaki diş 

hekimlerinin yaptığı diş muayenesinin yerini almak amacıyla nadiren yapılmaktadır. 

Bu bilgi okul ortamında taranan çocukların ebeveynlerine iletilerek, yapılan 

taramanın amacını ve uygulanan prosedürlerin sınırlarını (radyografi alınamadığı 

gibi) anlamaları sağlanmalıdır (Kanellis ve ark., 2009). 

1.5.1.2. Ağız Sağlığı Eğitimi 

Sağlık eğitiminin önemli bir parçası olan ağız sağlığı eğitimi, diş hekimleri ve diğer 

diş sağlığı çalışanları tarafından sınıfları ziyaret etme, özel organizasyonlar veya 

sağlık fuarları yolu ile verilebilmektedir. Çocukların dikkatini çekebilen 

animasyonlar, kuklalar, resimler ve slaytlar gibi materyallerin kullanılmasıyla, özel 

bir mekan gerektirmemesiyle uygulanması kolay ve oldukça ekonomik bir koruyucu 

programdır. Bu kapsamda doğru diş fırçalama tekniği, floridli diş macunu kullanımı, 
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diş ipinin yararları ve kullanımı, öğünler arasında alınan sükrozun azaltılması ve 

diğer diş çürüğüne neden olabilecek beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, gibi 

konularda bilgiler verilir (Ersin ve ark., 2008). Ayrıca bu eğitimde öğünler arasında 

kullanılabilecek, diş plağını ve tükürükteki S.mutans seviyesini düşüren dolayısıyla 

diş çürüğü oluşumunu azaltan gıdalar önerilir (Ly ve ark., 2008).  

Okullarda çocuklara sadece oral hijyen eğitimi ve doğru fırçalama yöntemi ile ilgili 

bilgiler verilebileceği gibi uygulamalı eğitim de verilebilmektedir. Ancak ağız sağlığı 

eğitimi verilmeden önce, öğrencilerin mevcut oral hijyen bilgileri ve evdeki diş 

fırçalama alışkanlıkları belirlenmelidir. Genellikle çocukların motivasyonlarını 

devam ettirebilmek için ders yılının başında ve sonunda olmak üzere yılda iki kez 

tekrarlanan bu uygulamada; genel ağız sağlığı bilgilerini içeren, model üzerinde 

doğru diş fırçalama yöntemi ve floridli diş macunu kullanımının öneminin çocukların 

anlayabileceği şekilde anlatıldığı bilgiler verilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Ek 

olarak, kullanılacak diş fırçasında bulunması gereken özellikler (ucu yuvarlatılmış 

kılları olan, orta sertlikte fırça tercih edilmeli… gibi), yılda iki kez fırçanın 

değiştirilmesi gerektiği eğitim sırasında anlatılmalıdır. Program bu şekliyle 

bitirilebileceği gibi, teorik ders sonrasında diş hekimi veya dental hijyenist tarafından 

kontrol edilmek üzere, öğrencilerden dişlerini anlatıldığı gibi fırçalaması da 

istenebilir (Al-Jundi ve ark., 2006). Diş fırçası ve diş macunu kullanımı ile ilgili 

verilen eğitimde amaç; fırçalama ile diş plağının uzaklaştırılmasının sağlanması, 

kullanılan floridli diş macunu ile de dişin çürüğe karşı direncinin arttırılması 

konusunda farkındalık yaratmaktır. Çünkü diş macunlarının içine genellikle 1000-

1500 ppm sodyum florid veya sodyum monoflorofosfat olarak eklenen floridin %20-

40 oranında çürükten koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir (Choo ve ark., 2001). 

 Okullarda ağız sağlığı eğitiminin verilmesi öğrencilerde, arkadaşlarıyla birlikte eşit 

şartlarda yaptıkları aktivite olarak algılanmakta ve motivasyonu arttırmaktadır. 

Ayrıca öğretmenin otoritesi altında gerçekleşmesi, öğrenci kooperasyonunu olumlu 

etkilemektedir. Bu koruyucu programın sadece bu şekliyle dahi diş çürüklerinin 

önüne geçilmesinde yararlı olduğu, ancak pratik eğitimin dahil edildiği koşullarda 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ersin%20NK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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öğrencilerin ağız hijyeninin ve diş sağlıklarının anlamlı derecede daha iyi olduğu ve 

çürük gelişme riskinin azaldığı belirtilmektedir (Al-Jundi ve ark., 2006). 

Amerika’da uzun yıllardır yürütülen ağız sağlığı eğitimleri sayesinde bireylerin yeni 

ve doğru bilgiler kazandığı ve davranış değişikliğine yöneldiği gözlenmektedir (Burt 

ve Eklund, 2005). Aynı şekilde öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri aileleri ile 

paylaşmasıyla da aile üyelerinin oral hijyen alışkanlıklarının değişebildiği 

bildirilmektedir (Garbin ve ark., 2009). Ancak ağız sağlığı profesyonellerinin bu 

değişikliklerin çoğunlukla kısa ömürlü olduğunu ve istenen davranış değişikliklerini 

elde etmek için düzenli ve uzun süreli takiplerin gerekli olduğunu unutmaması 

gerekmektedir (Burt ve Eklund, 2005).  

1.5.1.3. Florid Cila Uygulanması 

Günümüzde kabul edilen bilimsel düşünce, başlangıç halindeki lezyonlara koruyucu 

yöntemlerle yaklaşılması yönündedir. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde çürük risk 

grubundaki hastalara en çok uygulanan topikal yöntem florid cilalardır (Sköld-

Larsson ve ark., 2000). 1960’lı yıllarda üretilen sodyum florid (Duraphat, Colgate, 

New York, N.Y.) ve 1970’lerde üretilen silan florid (Flour Protector, Ivoclar 

Vivadent, Lichtenstein, Germany) yapısındaki florid cilalar, hasta kabulünün yüksek 

olması, kolay uygulanması ve güvenli kullanımı ile diğer topikal florid ajanlara 

oranla daha avantajlı olduğu söylenmektedir (Seppa ve ark., 1995).  

1.5.1.4. Florid Jel Uygulamaları 

Çürük önleyici etkisi kanıtlanmış olan florid jel, son yıllarda muayenehane ve okul 

destekli çürük koruyucu programlarında yaygın olarak kullanılan pratik ve güvenli 

bir yöntemdir. Çocuğun bir denetleyici kontrolünde diş fırçası ve florid jel ile 

dişlerini fırçalaması şeklinde uygulanabileceği gibi, profesyonel uygulama da 

yapılabilir (Marinho ve ark., 2002). Profesyonel uygulamaya başlamadan önce dişler 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Garbin%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sk%C3%B6ld-Larsson%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sk%C3%B6ld-Larsson%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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diş macunu ile fırçalanmalı ve pamuk rulolarla izole edilmelidir. Okula portatif 

tükürük emici getirilmesi mümkünse izolasyon sırasında kullanımı daha uygun 

olacaktır. Hastaya uygun özel köpük kaşıklarla uygulanan florid jel, üretici firmanın 

talimatlarına uyularak yaklaşık 1-4 dakika ağızda tutulur. Uygulama sonrası, hastaya 

ağzındaki fazla jeli tükürmesi söylenir. Ancak 30 dakika boyunca ağzını 

çalkalamaması, yemek yememesi ve içmemesi konusunda uyarılmalıdır (Ersin ve 

ark., 2008). 

Florid jel, jel formundaki floridli diş macunlarından ayrı tutulmalıdır. Çünkü klasik 

floridli jeller aşındırıcı içermezler, florid oranları diş macunlarına göre oldukça 

yüksektir ve göreceli olarak daha seyrek aralıklarla kullanılırlar. Florid jeller 

günümüze kadar çeşitli konsantrasyonlarda [2425 ppm F
-
 (SnF2), 12300 ppm F

-
 

(APF), 12500 ppm F
- 
(AmF ve NaF)], farklı içeriklerde (asidülo fosfat florid, amin 

florid, kalay florid) ve sıklıkta kullanılmışlardır. Örneğin Asidülofosfat florid (APF) 

jel, 12 300 ppm F
-
 içerir ve genellikle yılda iki kez uygulanır. Bu florid içeriği çok 

yüksek olsa da ortalama 5-6 yaşlarındaki çocuklarda (20 kg) olası toksik etkinin 8 ml 

jel kullanımıyla oluşabileceği, uygulamalarda ise yaklaşık 5 ml jel kullanıldığı 

dolayısıyla güvenli bir yöntem olduğu gösterilmiştir (Ripa, 1990). 

1.5.1.5. Florid Tablet Verilmesi 

Geçtiğimiz yıllarda diş çürüğü prevalansının sadece koruyucu önlemlerle 

azaltılabileceği gerçeği, topluma yönelik çalışmaların hız kazanmasına neden 

olmuştur. İçme sularının floridlenmesinin mümkün olamadığı bölgelerde alternatif 

olarak günlük flor tablet kullanılmasının diş yüzeyinin çürüğe karşı korunmasında 

etkili olduğu gösterilmiştir. Okula dayalı ağız-diş sağlığı koruma programları 

kapsamında ekonomik, zaman kazancı sağlayan, eğitimli personel gerektirmeyen ve 

ders programının etkilenmediği bir yöntem olan florid tablet uygulamasının oldukça 

etkili bir yöntem olduğu belirtilmektedir (Eriksen ve ark., 1976).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ersin%20NK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ripa%20LW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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Alınan flor miktarı ile dental florozis arasında yakın ilişki bulunduğundan, farklı 

kaynaklardan alınan toplam günlük flor miktarı göz önünde bulundurulmalı, kişinin 

kullandığı içme suyundaki florid düzeyine göre tablet uygulamasına karar 

verilmelidir (Çizelge 1.1) (Guidelines on the Use of Fluoride in Children: An EAPD 

Policy Document, 2009).  

Çizelge 1.1. Günlük florid tablet kullanım önerisi. 

İçme suyundaki florid düzeyi 0,3 mg F/L’den daha az ise; (<0,3 ppm) 

Yaş Öneri 

0-24 ay - 

2-6 yaş 0,25 mg F/gün 

7-18 yaş 0,50 mg F/gün 

Tablodaki bilgilere ek olarak; içme suyundaki florid seviyesi 0.3-0.6 mg F/L ise, 2-3 

yaş grubu çocuklarda floridli diş macunu kullanımı dışında florid takviyesi 

yapılmamalıdır. Daha büyük yaş gruplarında ise günlük tablet dozu 0,25 mg F/gün 

azaltılmalıdır (Guidelines on the Use of Fluoride in Children: An EAPD Policy 

Document, 2009). 

1.5.1.6. Klorheksidin Preparatlarının Uygulanması 

Diş çürüğünün enfeksiyöz bir hastalık olduğunun anlaşılmasının ardından, diş 

çürüğünün önüne geçmek amacıyla dikkatler antibiyotik kullanımına yönelmiştir. 

Ancak antibiyotiklerin uzun süreli kullanımlarına bağlı oluşan bir takım sorunlar 

farklı antimikrobiyal ajanların kullanımını gündeme getirmiştir. Zamanla 

klorheksidin diglukonatlı preparatlar ağız içindeki S.mutansları elimine etmek veya 

baskılamak amacıyla kullanılmaya başlanmış ve günümüzde dental plağın ve diş 

çürüğünün kontrolünde kullanılan altın standart ilaç olarak kabul edilmiştir 

(Twetman, 2004; Islam ve ark., 2007).  

Bis-biguanid yapısındaki klorheksidin, ağız içindeki yapılara özel afinitesi ve plak 

formasyonunu uzun süre inhibe etmesi gibi özelliklerinin yanı sıra, karyojenik 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Twetman%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Islam%20B%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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bakterilere (özellikle mutans streptokok) karşı da oldukça başarılı bir antibakteriyel 

tedavi ajanıdır (van Rijkom ve ark., 1996; Featherstone, 2000). Çalışmalar 

klorheksidinin 2 hafta boyunca günlük kullanımının ağızdaki karyojenik bakterileri 

önemli derecede azalttığı ve klorheksidin kullanmayanlara oranla, 

mikroorganizmaların rekolonizasyonunu 3 ile 6 ay arasında geciktirdiğini 

göstermektedir (Anderson ve ark., 1993). Dolayısı ile çürük yapıcı bakteri seviyesi 

yüksek olan hastalarda klorheksidin tedavisi 3 ay aralıklarla tekrarlanması 

gerekebilmektedir (Featherstone, 2000).  

Klorheksidin cila, göreceli olarak düşük miktarda kullanımı, belirli bir bölgeye 

uygulanabilmesi ve yüksek retansiyon oranı göstermesi, dişi boyamaması ve ağızda 

kötü tat bırakmaması gibi özellikleri ile gargaralara alternatif olarak sunulmuştur. Sık 

uygulama gerektirmemesi ve cila ile diş arasında uzamış kontak zamanı nedeniyle 

streptokokları uzun süre baskılaması ise diğer avantajlarıdır (Gerardu ve ark., 2003; 

Attin ve ark., 2003; Splieth ve ark., 2000; Forgie ve ark., 2000). Klorheksidin cilayı 

uygulamaya başlamadan önce dişler fırçalanarak dental plak uzaklaştırılmalıdır. 

Pamuk rulolarla ve mümkünse tükürük emici kullanılarak diş izole edildikten sonra 

cila, üretici firmanın direktifleri doğrultusunda küçük bir fırça yardımı ile tüm dişlere 

uygulanmalıdır. 30 saniye sonra pamuk rulolar ağızdan uzaklaştırılabilir. Hasta 3 saat 

bir şey yememesi ve 24 saat dişlerini fırçalamaması konusunda bilgilendirilmelidir 

(Ersin ve ark., 2008). Ancak klorheksidin preparatlarının hiçbirinin çürükle 

mücadelede tek başına etkili olamayacağı unutulmamalıdır (Twetman, 2004). 

1.5.1.7. Süte Florid Eklenmesi 

Florun çürük önleyici etkisinden yararlanmak amacıyla, ulaşılması kolay ve ucuz 

olan süte eklenmesi fikri ilk kez 1955 yılında Ziegler tarafından ortaya atılmıştır 

(Burt ve Marthaler, 1996). Günümüze kadar çeşitli ülkelerde halk sağlığı 

programının bir parçası olarak floridli sütler kullanılmıştır ve 1994 yılından beri de 

Şili’de Tamamlayıcı Beslenme Programı kapsamında çocuklara doğumlarından 

itibaren floridli süt tozu verilmektedir (Mariño ark., 2004). Sulara F
-
 ilavesinin 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20Rijkom%20HM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Gerardu%20VA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Attin%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Splieth%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Forgie%20AH%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ersin%20NK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Twetman%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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mümkün olmadığı ve koruyucu programların gerekli olduğu bölgelerde, floridli 

sütün toplum sağlığı programlarında alternatif olarak kullanılabileceği 

öngörülmektedir (Phillips ve Woodhard, 2000). 

Süt; yapısındaki Ca, P, protein (kazein ve whey protein), yağ ve vitaminlerin 

koruyucu etkisi nedeniyle plak pH’sında çok az bir düşüşe neden olmaktadır 

(Reynolds ve Johnson, 1981; Rugg-Gunn ve ark., 1985; Grenby ve ark., 2001). 

Ayrıca yapısındaki yüksek Ca ve P nedeniyle HAP’e oranla daha doygundur. Sütün 

yapısında bulunan proteinlerin oluşturduğu koruyucu tabaka içerisindeki Ca ve P 

iyonları depo görevi yaparak remineralizasyonu destekler (Jenkins ve Ferguson, 

1966; Levine, 2001). Başlangıç mine lezyonlarının remineralizasyonunu sağlamak 

amacıyla da floridli sütlerin alternatif olarak kullanılabileceği belirtilmektedir (Şahin, 

2011). 

1.5.1.8. Okul Sularının Floridlenmesi 

İçme sularının floridlenmesi ilk kez 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 

(ABD) başlatılmış olup, günümüze kadar birçok ülkede uygulanmış, ekonomik ve 

etkin bir çürük proflaksi yöntemidir (Jones ve ark., 2005). Ancak içme suyuna ilave 

edilecek florid miktarı; yerleşim bölgelerindeki doğal içme ve kaynak sularının florid 

konsantrasyonlarına, bölgede günlük tüketilen ortalama su miktarlarına ve 

uygulanmakta olan diğer floridli proflaksi programlarına göre ayarlanmalıdır 

(Groeneveld ve ark., 1990). Bunun yanı sıra, diyet, iklim, rakım, sosyo-ekonomik 

yapı vs. gibi dental florozisi etkileyen diğer faktörlerin varlığı da unutulmamalıdır 

(Grobler ve ark., 1986). Nitekim son yıllarda pek çok ülkede, içme suları 

floridlenmiş bölgelerde, ayrıca çeşitli florid içerikli ürünlerin de kullanımına bağlı 

olarak, hafif veya orta şiddette florozis olgularının görülme sıklığında artış olduğu 

rapor edilmektedir (Whitford ve Ekstrand, 1990; Şaroğlu ve Aras, 2001; 

Küçükeşmen ve Sönmez, 2008).  
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Diş çürüklerinin önlenmesinde etkili ve güvenli bir yöntem olan okul sularının 

floridlenmesi, personel, ekipman ve yüksek sermaye gerektirmemesinin yanı sıra 

önemli sayıda çocuğun floridten yararlanmasını sağlayan toplumu hedefleyen 

programlardan biridir (Heifetz ve ark., 1983). 

Ancak oldukça avantajlı gibi görünen bu çürük koruyucu programın sistematik bir 

şekilde işleyebilmesi için, okulları hedef alan iyi bir ağız-diş sağlığı politikası ve alt 

yapı çalışmasına, sürekli kontrole, okul idaresinin ve öğretmenlerin olaya ciddiyetle 

yaklaşmasına gerek duyulmaktadır (Çağlar ve Cengiz, 1996).  

1.5.1.9. Okul Destekli Fissür Örtücü Programları 

Okul destekli fissür örtücü programları hem çocuklarda hem de genç erişkinlerde 

başarılı sonuçlar verdiğinden, halk sağlığı programları içerisinde önemli bir 

uygulamadır (Gooch ve ark., 2009).  

Yapılan birçok çalışma, okul destekli fissür örtücü programlarının diş çürüğü 

insidansının azaltılmasında oldukça etkili olduğunu göstermektedir (Van Wyk ve 

ark., 2004; Gooch ve ark., 2009; Baldini ve ark. 2011). Bu programlar kanıtlanmış 

toplum esaslı bir yaklaşım yoluyla, özellikle düşük gelirli aileleri olan ve yüksek 

çürük riskli çocukları hedef alarak optimum yarar sağlamayı hedeflemektedirler 

(Gooch ve ark., 2009; Baldini ve ark., 2011).  

Okul programlarında fissür örtücü uygulamaları, ya tamamen okul ortamında, ya 

okul dışındaki bir ortamda (klinik, özel muayenehane gibi), ya da bu iki durumun 

kombinasyonu şeklinde yapılmaktadır (Kanellis ve ark., 2009). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Heifetz%20SB%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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1.5.1.10. Atravmatik Restoratif Tedavi (Art) 

Minimal invaziv tekniklerden biri olan atravmatik restoratif tedavi (ART) tekniği, 

çürüğün el aletleri kullanılarak uzaklaştırılması ve hazırlanan kavitenin adeziv 

özelliğe sahip bir restoratif materyal ile restore edilmesi prensibine dayanır. 

1980’lerin ortalarından itibaren uygulanmaya başlanan ve DSÖ’nün desteklediği bir 

tedavi yöntemi olan ART, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan bireylerin ağız diş 

sağlığının korunmasında umut verici bir tedavi seçeneği olmuştur. Bu yöntem ile 

hastaların kliniklerde tedavi edilme zorunluluğu ortadan kalkarak, elektriğin 

olmadığı saha şartlarında dental tedaviler gerçekleştirilebilmektedir. Bu tedavi 

yönteminin, geleneksel yöntemlere göre klinik ortam gerektirmemesi, ucuz, basit ve 

ağrısız bir tedavi şekli olması gibi bazı avantajları vardır. Ayrıca, ART yöntemi 

klinik koşullarda, dental anksiyeteye sahip aşırı korkusu olan çocukların, eve bağımlı 

olarak yaşayan yaşlıların ve fiziksel veya mental retardasyona sahip bireylerin dental 

tedavilerinde de önerilmektedir (Frencken ve ark., 1996; Mickenautsch ve Frencken, 

2009). 

ART tekniğinde genellikle restoratif materyal olarak, retansiyon oranı fazla olan, 

yüksek vizkoziteli cam iyonomer simanlar kullanılmaktadır (van 't Hof ve ark., 2006; 

Mickenautsch ve ark., 2010). 

Tüm ART işlemleri, saha koşullarına uygun olarak ya okulların sınıflarında ya da 

okul bahçesinde gerçekleştirilmektedir. Hastalar sıraya sırtüstü yatırıldıktan sonra, 

dişler pamuk rulolar ile tükürükten izole edilir. Dişlerin minesi, mine keskisi ile 

yumuşak dentin ise ekskavatör yardımıyla kaldırılır. Çürüğün uzaklaştırılıp 

uzaklaştırılmadığı gözle ve bir sond yardımıyla kontrol edilir. Ardından dişe 

uygulanacak restoratif materyal üretici firmanın talimatları doğrultusunda, parmak 

basıncıyla kaviteye yerleştirilir (Ercan ve ark., 2009; da Franca ve ark., 2011).  

Birçok çalışmada, çeşitli ülkelerde okullarda uygulanan atravmatik restoratif 

tedavilerin retansiyon oranlarının çok iyi olmasa da, sosyo-ekonomik düzeyi düşük 

bölgelerdeki çocukların çürük kontrolünde kabul edilebilir ve oldukça etkili bir 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20't%20Hof%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17243467
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mickenautsch%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19688227
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yöntem olduğu belirtilmektedir (Lopez ve ark., 2005; Frencken ve ark., 2007; Deepa 

ve Shobha, 2010). 

1.5.1.11. Ksilitollü Ürünlerin Verilmesi 

Amerika’da FDA (Food and Drug Administration) tarafından gıdalarda kullanımının 

onaylandığı bir doğal şeker alkolüdür. Bir çok ülkede ksilitollü sakızlar, pastiller 

tüketiciler tarafından rahatlıkla temin edilebilmekte ve çocuklarda diş çürüğünün 

azaltılması amacıyla kullanılmaktadır (Nordblad ve ark., 1995). Ksilitol ile 

tatlandırılmış sakızların günde 3-5 kez yemeklerden sonra en az 5 dakika çiğnenmesi 

ile plak birikiminin ve mine demineralizasyonunun azalacağı, remineralizasyonun 

destekleneceği ve tükürükteki ve plaktaki S.mutans sayısının azalacağı rapor 

edilmektedir (Burt 2006; Ly ve ark. 2006a; Ly ve ark., 2008). 

1.5.1.12. Probiyotiklerin Verilmesi 

Probiyotikler, uygun miktarda kullanıldığında konak canlı sağlığına yarar sağlayan 

canlı mikroorganizmalardır (Guarner ve ark., 2005). Süt ve süt ürünleri, çeşitli 

içecekler, kapsül, pastiller şeklinde alınabilirler (Caglar ve ark., 2005). Diş 

çürüğünün önüne geçilmesi amacıyla kullanıldığında, probiyotiklerden, diş plağının 

bir parçası olarak dental dokulara bağlanması ve karyojenik bakterilerin gelişimini 

engellemesi beklenmektedir (Comelli ve ark., 2002). Probiyotikli gıdaların kullanımı 

ile, yüksek çürük riskli çocuklarda hem çürük riskinin hem de başlangıç çürük 

lezyonlarının azaldığı belirtmektedir (Näse ve ark., 2001). Doğal bir probiyotik 

içecek olan kefirin, çürük aktif çocuklarda tükürük ve plaktaki S.mutans ve laktobasil 

sayısında anlamlı derecede düşüşe neden olduğu gösterilmiştir (Vardarlı, 2010).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lopez%20N%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Frencken%20JE%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Deepa%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20642467
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Deepa%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20642467
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shobha%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20642467
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15888102&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12120707&query_hl=8
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1.5.1.13. CPP-ACP İçeren Preparatların Kullanımı 

CPP-ACP (kazein fosfopeptit amorfoz kalsiyum fosfat) kompleksinin, asidik 

koşullarda ayrışarak, plakta serbest Ca ve P iyonlarının ortaya çıkmasını sağladığını 

ve doygun bir plak meydana geldiğini bildiren araştırmacılar, minede 

demineralizasyonun önlenmesi ve remineralizasyonun desteklenmesi felsefesini bu 

reaksiyonla açıklamaktadırlar (Reynolds ve ark., 2003; Iijima ve ark., 2004; Pulido 

ve ark., 2008). 

CPP-ACP, sadece diş yüzeyinden çözünen Ca ve PO4 iyonlarını stabilize etmekle 

kalmaz, aynı zamanda bu iyonların dişin remineralizasyonu için etkili konsantrasyon 

düzeyinde kalmalarını da sağlar (Iijima ve ark., 2004; Cai ve ark., 2007). Böylece 

diş, asit değişimlerine karşı daha dirençli olur ve minenin demineralizasyonu azalır 

(Cai ve ark., 2007; Şahin, 2011). CPP-ACP’nin bu özelliklerinden yola çıkılarak, 

günümüzde değişik preparatların içine eklenmek suretiyle dişlerin çürükten 

korunmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır (Morgan ve ark., 2008).  

1.5.1.14. Florid Gargara Uygulamaları 

Floridli ürünler diş çürüğünün önlenmesinde, ağız ve diş sağlığının geliştirilmesinde 

önemli rol oynamaktadır. Florun yaygın olarak kullanıldığı preparatlardan biri ise 

flor içeren ağız gargaralarıdır (Aminabadi ve ark., 2007).  

Piyasada birçok gargara formu [Asidülo fosfat florid (100-3000 ppm F
-
), Sodyum 

Florid (45-3000 ppm F
-
), Kalay Florid (100-250 ppm F

-
) Amonyum Florid (1000 

ppm F
-
), Amin Florid (250ppm F

-
)] preparatları bulunmaktadır (Stephen, 1994).  

Günümüzde ise en çok NaF gargaralar tercih edilmektedir. %0,05’lik NaF gargara 

günlük kullanım için uygunken, %0,2’lik NaF daha etkili olduğu için, haftalık 

kullanıma uygundur (Aminabadi ve ark., 2007). Genel olarak okullarda uygulanan 

florid gargara programına katılan çocuklar, ya haftada 1 kez olmak üzere 10 ml 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stephen%20KW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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%0,2’lik nötral sodyum florid solüsyonu ya da günlük olarak %0,05‘lik sodyum 

florid ile gargara yapabilmektedir. Bu aktivite, sınıf öğretmeni, okul hemşiresi veya 

bu konuda eğitimli diğer kişilerin gözetiminde gerçekleştirilebilir (Torell ve Ericsson 

1965; Heifetz ve ark., 1982; Morgan ve ark., 1998; Sköld ve ark., 2001; Chen ve 

ark., 2010).  

Dünyada yaklaşık 30 yıldır uygulanan okul destekli florid gargara uygulamaları, halk 

sağlığı koruyucu stratejisinin önemli bir öğesidir. %0,2’lik NaF gargaranın haftalık 

kullanımının, özellikle oral hijyenini tam olarak sağlayamayan ilkokul 

öğrencilerinde, diş sağlığının korunmasında önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir 

(Aminabadi ve ark., 2007). Sonuçta bu programın suların floridlenmemesinin 

yanında ek risk faktörleri (düşük gelir durumu, yüksek çürük oranı, birincil bakıma 

erişememe gibi) bulunan okulları hedef aldığında daha etkili olduğu belirtilmektedir 

(Bohannan ve ark., 1985).  

1.5.2. Okul Destekli Ağız-Diş Sağlığı Koruyucu Programlara Yönelik 

Çalışmalar 

1.5.2.1. Okullarda Mevcut Ağız-Diş Sağlığının Belirlenmesine İlişkin 

Çalışmalar 

Ülkemizde yapılan birçok ağız-diş sağlığı taramasında genellikle sosyo-ekonomik 

düzeyi (SED) farklı olan okullar karşılaştırılarak toplumun genel ağız sağlığı 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde, SED 

yüksek olan gruplarda daha düşük olacak şekilde %59-89 arasında değişen oranlarda 

diş çürüğü prevalansları elde edilmiştir (Yazıcıoğlu ve ark., 1985a,b; Yazıcıoğlu ve 

ark., 1987; Aktören ve Gençay, 1990; Gül ve ark., 1993; Gökalp, 1995; Öztunç ve 

ark., 2000; Gökalp ve ark, 2007; Hubbezoğlu ve Başıbüyük, 2008). Ülkemizde bu 

konuda yerleşmiş, geniş bir veri tabanı sistemi bulunmamakla birlikte, günümüzde 

gerçekleştirilen çalışmalarda da ağız diş sağlığı sorunlarının giderek arttığı ve bu 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Bohannan%20HM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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sorunların tedavisi için halk sağlığı giderlerinin çok yüksek olduğu, toplum ve okul 

tabanlı ağız-diş sağlığına yönelik önleyici ve geliştirici programlara yönelinmesi 

gerektiği vurgulanmıştır (Bilgin ve ark., 1994; Eronat ve Koporal, 1997; Gökalp ve 

ark., 2007; Köse ve ark., 2010).  

Çalışkan ve ark. (1999), Ankara ilinde diş çürük sıklığı ve diş çürükleri ile ilgili 

faktörleri araştırdıkları bir çalışmada, çalışma kapsamına alınan ilkokulda diş çürüğü 

görülme sıklığını %67,1 olarak bulmuşlardır. Bir başka deyişle her 3 öğrenciden 

2'sinde diş çürüğü tespit edilmiştir. Diş çürüğü oluşmasında; yaş, ailenin sosyal 

güvencesi, kişi başına yıllık gelir, düzenli diş fırçalama alışkanlığı, ilk kez diş 

fırçalamaya başlama zamanı, diş hekimine gitme ve yakınması olma durumu gibi 

faktörlerin etkili olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak ilkokul çağı çocuklarında diş 

çürüğü görülmesinin yaygın bir sorun olduğu, bu nedenle konunun aile-öğretmen-

sağlık ekibi tarafından önemle ele alınması gerektiği, okul sağlığı hizmetleri 

içerisinde ağız ve diş sağlığı açısından rutin değerlendirmelerin yapılması gerektiği 

belirtilmiştir.  

Jürgensen ve Petersen (2009) yaptıkları çalışmada 11-13 yaşları arasındaki 621 

çocuğun DMFT skorunu, sosyo-ekonomik durumlarını, çürük yapıcı gıdaları alım 

sıklıklarını ve oral hijyen bilgilerini değerlendirmişlerdir. Ortalama DMFT 1,8 ve 

çürük prevalansı %56 olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucuna göre, çürük 

oranlarının çok yüksek olmasa da sosyo-ekonomik düzeylerinin düşük olması, 

karyojenik gıda tüketimlerinin fazla olması ve oral hijyen bilgilerinin yetersizliği 

nedeniyle, okulları temel alan halk sağlığı yaklaşımlarının geliştirilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır.  

Dukić ve ark. (2011), 1168 çocuğu dahil ettikleri çalışmalarında DMFT ve DMFS 

ortalama değerlerinin 12 yaş grubu çocuklarda sırasıyla 4,8 ve 6,9 olduğunu, yaşla 

birlikte çürük artışının hızla devam ettiğini ve diş çürüğünün önüne geçilebilmesi 

için toplumu temel alan koruyucu programların geliştirilmesi gerektiğini 

bildirmişlerdir.  
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1.5.2.2. Okullarda verilen Ağız Sağlığı Eğitimine İlişkin Çalışmalar 

 Freeman ve ark. (2001), Kuzey İrlanda’da sosyo-ekonomik durumu düşük olan 

bölgelerde çürük oranının oldukça yüksek olması nedeniyle, diyetisyen, yemekhane 

personeli, öğretmen ve hekimden oluşan bir ekip kurmuşlardır. 1994 yılında 

başlatılan uygulama ile, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin ders aralarında sağlıksız 

gıdaları tüketmelerini önlemek amacıyla ders aralarında sadece süt ve meyve 

tüketilmesine izin verilmiş, yüksek şeker ve yağ içerikli atıştırmalıkların satışı ve 

öğretmenlerin ödül amaçlı şeker, çikolata vermesi yasaklanmıştır. 2001 yılından beri, 

kreş ve ilkokul öğrencilerinin %80’inden fazlası bu programa dahildir. Uygulamaya 

başlandığı ilk iki yıl çürük gelişiminde belirgin bir fark tespit edilmemiş olsa da, 

gelişmeler çürüksüz diş sayısının arttığını göstermekte ve projenin pozitif etkilerini 

gözler önüne sermektedir.  

Nylander ve ark. (2001), İsveç’te yılda iki kez olmak üzere çocuklara sadece doğru 

beslenme alışkanlığı konusunda eğitim verilmesinin, tükürükteki laktobasil sayısının 

ve ara yüz çürüklerinin görülme sıklığının azaltılabileceğini bildirmişlerdir.  

Birçok gelişmiş ülkede diş çürüğü prevalansındaki düşüşün, floridli diş macunu 

kullanımının yaygınlaşması sayesinde olduğu bilinmektedir (Brambilla, 2001). 

Ancak günümüzde macundaki florid miktarının arttırılmasının çürüğe karşı olumlu 

etkisinin olup olmayacağı tartışmalıdır. Bu amaçla Biesbrock ve ark. (2001), 1700 

ppm, 2200 ppm ve 2800 ppm florid içeren diş macunlarının çürük önleyici etkilerinin 

1100 ppm florid içeren macunla karşılaştırdıkları okul çalışması yaparak, florid 

konsantrasyonunun çürük önleyici etkisindeki rolünü değerlendirmişlerdir. İçme 

sularında 0,3 ppm’den daha düşük florid bulunan bir bölgede yaşayan 6-15 

yaşlarındaki 5439 çocuk ve genç erişkin dört gruba ayrılmış ve hastalar çalışmanın 

başında, 1., 2. ve 3. yılında görsel ve radyografik olarak değerlendirilmiştir. 1 yıl 

sonra 1700 ppm florid içeren diş macunu 1100 ppm ile kıyaslandığında, DMFS 

değerlerinin anlamlı olmamakla birlikte daha düşük olduğu (%11), 2200 ppm ve 

2800 ppm florid içeren diş macunu uygulanan grupların DMFS değerlerinde ise 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Biesbrock%20AR%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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%18,6 ve %20,4 azalma olduğu kaydedilmiştir ve bu değerler istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. 2. ve 3. yıllarda da bu değerlerin korunduğu belirtilmiştir.  

Bartizek ve ark. (2001), 1200-2000 öğrencinin dahil edildiği üç yıllık bir meta analiz 

çalışması yapmışlar, 1100 ppm, 1700 ppm, 2200 ppm ve 2800 ppm florid oranlarına 

sahip diş macunlarının etkinliğini karşılaştırmışlardır. Çalışma sonucunda yüksek 

florid içerikli (2800 ppm) diş macunu kullanımı ile çürük prevalansındaki düşüş 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bildirmişlerdir. 

Curnow ve ark. (2002), floridli diş macunlarının etkinliğinin değerlendirmek 

amacıyla yaptıkları okul çalışmasında, yaşları ortalama 5,3 olan yüksek çürük riskli 

534 çocuğa 1000 ppm florid içeren diş macunu yetişkin bir kişinin kontrolünde 

okulda ve evde olmak üzere 2 yıl boyunca her gün kullandırılmış ve kontrol grubu ile 

karşılaştırmışlardır. Çalışma sonunda yüksek çürük riskli çocukların daimi birinci 

büyük azı dişlerinde kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha az çürük tespit 

edilmiştir.  

Rong ve ark. (2003), Çin’de kırsal bölgede yaşayan okul öncesi çocukların yaklaşık 

%95’inde çürük görülmesi nedeniyle okul öncesi çocuklara ve onların ebeveynlerine 

ağız sağlığı eğitimi vermişlerdir. 10 kreşten toplam 731 çocuğun (3 yaş) dahil 

edildiği çalışmada, rastgele test ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Test grubundaki 

çocuklara her ay, ailelerine ise 6 ayda bir daha önce eğitilmiş öğretmenler tarafından 

ağız sağlığı eğitimi verilmiştir. Öğrenciler kreşte bulundukları süre içerisinde hafta 

içi her gün günde iki kez floridli diş macunu (1100 ppm F) ile dişlerini 

fırçalamışlardır. Kontrol grubuna ise ağız sağlığı eğitimi verilmemiş ve floridli diş 

macunu ile fırçalama yaptırılmamıştır. 2 yıl sonra 514 çocuk ve ailesi 

değerlendirilebilmiştir. Test grubundaki çocuklarda dmfs 2,5 iken kontrol grubunda 

3,6 ve çürük oranında azalma %31 olarak ölçülmüştür. Test grubunda günde iki kez 

fiş fırçalama oranı %88 iken, kontrol grubunda %69 olarak tespit edilmiştir. Test 

grubundaki ebeveynlerin ağız sağlığı bilinci daha iyi bulunmuştur. Sonuç olarak bu 

programın okul öncesi çocuklarda oldukça etkili olduğu ve yeni çürüklerin 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bartizek%20RD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Curnow%20MM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


 

 

 

37 

engellenmesinde floridli diş macunu kullanımının olumlu etkilerinin görüldüğü 

bildirilmiştir.  

Biesbrock ve ark.’nın (2003) yaptıkları çalışmada ise, 9 ay boyunca plasebo, 500 

ppm F
-
 ve 1450 ppm F

-
 içeren diş macunu kullanan 607 ilköğretim öğrencisinin 

DMFS artışlarını değerlendirmişler, 500 ppm F
-
 ve 1450 ppm F

-
 içeren diş macunu 

grupları arasında anlamlı bir farkın olmadığını, plasebo diş macunu grubundaki 

DMFS değerlerindeki artışın diğer iki gruba göre anlamlı şekilde fazla olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Çin’de her yıl düzenlenen çeşitli kampanyalarla diş sağlığının önemine dikkat 

çekilmektedir. Ancak tüm halkı kapsayacak seviyede, okul destekli sistematik bir 

ağız sağlığı programı oluşturulamamıştır. Petersen ve ark. (2004), 1998 yılında 

sudaki florid oranı düşük (0,2 ppm) olan ve sadece diş tedavi hizmetinin alındığı bir 

hastaneye sahip bir bölgede 3’ü deney grubu (404 birinci sınıf öğrencisi ve 33 

öğretmen) 3’ü kontrol grubu (399 birinci sınıf öğrencisi ve 336 öğretmen) olacak 

şekilde 6 okul rastgele seçmişlerdir (toplam 740 öğrenci ve 369 öğretmen). Deney 

grubu okullarında öğretmenlere ağız sağlığı seminerleri verilmiş, öğrencilere 

sınıflarda beslenme, genel sağlık ve ağız sağlığı eğitimi verilmiş, günde iki kez 

floridli diş macunu ile dişlerin fırçalanması tavsiye edilmiştir. 2001 yılında 

değerlendirilen çalışmada, deney grubundaki çocukların büyük çoğunluğunun 

düzenli ağız hijyeni alışkanlığı kazandığı (diş fırçalama, diş hekimi kontrolü, floridli 

diş macunu kullanımı, daha az çürük yapıcı gıda tüketimi gibi) ve öğretmenlerin ağız 

sağlığı bilincinin geliştiği bildirilmiştir. Ancak bu uygulamanın çürük insidansı 

üzerine olumlu etkileri gösterilmemiştir.  

Adam ve ark. (2005), Fransa’da sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan bölgelerde çürük 

oranının diğer Avrupa ülkelerinden daha yüksek olması nedeniyle okul destekli ağız 

sağlığı eğitimi başlatmışlardır. 1991 yılından itibaren ilkokullarda her yıl oral hijyen 

eğitimi, doğru diş fırçalama yöntemi diş hekimleri tarafından anlatılmış, 1995 ve 

2000 yıllarında değerlendirilmeler yapılmıştır. Çürük görülme oranı 6 yaşındaki 

çocuklarda %38,9’dan %30,6 ve %22,2’ye gerilemiştir. dft değerleri ise 1,74’ten 
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1,39 ve 1,05’e kadar düşmüştür. Bu düşüşlerde floridli diş macunu kullanımı, floridli 

tuz kullanımı, diyet ve diğer fizyolojik faktörlerin de etkili olabileceği belirtilmiştir. 

Pine ve ark. (2007), 5 yaş grubundaki 428 çocuğu dahil ettikleri bir okul 

çalışmasında, öğrencileri iki gruba ayırmışlardır. Çalışma grubundaki öğrencilerin, 

okulda dişlerini fırçalamaları sağlanmış ve evde dişlerini fırçalamaları konusunda 

bilgi verilmiş ayrıca motive etmek amacıyla 1000 ppm’lik diş macunları düzenli 

olarak tedarik edilmiştir. Kontrol grubuna bu uygulama yapılmamıştır. 54 ay sonra 

öğrenciler ortalama 12 yaşında iken yapılan değerlendirmede, Çalışma grubundaki 

öğrencilerde DFS artışının (1,62), kontrol grubuna (2,62) göre anlamlı şekilde az 

olduğu ve bu bulguların İskoçya’da ulusal çürük önleyici programların 

geliştirilmesinde etkili olduğu vurgulanmıştır.  

De Farias ve ark. (2009), ağız sağlığı eğitim programının ilköğretim öğrencilerindeki 

oral hijyenleri ve farkındalık düzeylerindeki etkisini değerlendirdikleri çalışmalarına, 

7-15 yaşlarındaki 247 çocuğu dahil etmişlerdir. Çalışma başında öğrencilere, ağız 

sağlığı farkındalıklarını belirlemeye yönelik çoktan seçmeli soruların olduğu bir test 

uygulanmış, DMFS, dmft, görünür plak indeksi ve dişeti kanama indeksi ölçümleri 

yapılmıştır. Çalışma grubu öğrencilerine (132 çocuk) 4 ay boyunca ayda iki kez 

olacak şekilde sınıfta çizimler yaparak, diş maketleri kullanarak ağız sağlığı eğitimi 

verilmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilere ise (115 çocuk) herhangi bir eğitim 

verilmemiştir. Çalışmanın bitiminden 1 ay sonra ağız sağlığı farkındalık testi, DMFS, 

dmfs, görünür plak indeksi ve dişeti kanama indeksi ölçümleri yeniden yapılmış ve 

başlangıç sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Çalışma grubundaki öğrencilerin teste 

verdiği cevaplarda istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha doğru yanıtlar 

vermişlerdir. Ancak, ağız hijyeni bilgi düzeylerinin artışı ile değerlendirme ölçümleri 

arasında pozitif ilişki tespit edilememiştir.  
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1.5.2.3. Florid Cila Tedavilerine İlişkin Çalışmalar 

Petersson ve ark. (1998), okul öncesi dönem halk sağlığı programları dahilinde 

yürüttükleri bir çalışmada, yılda iki kez florid cila uygulamasının, süt dişlenmedeki 

çürük önleyici etkisini değerlendirmişlerdir. Yaşları 4-5 arası değişen 5137 okul 

öncesi çocuk florid cila grubu (2535 çocuk) ve kontrol grubu (2602 çocuk) olarak 

ikiye ayrılmıştır. Çalışma grubuna yılda iki kez Fluor Protector (%0,1 F
-
) uygulanmış 

ve ilave olarak her iki gruba doğru beslenme, ebeveyn kontrolünde diş fırçalama gibi 

temel koruyucu bilgiler verilmiştir. İki yıl sonunda değerlendirilen grupların çürük 

insidansı açısından bir fark bulunmamıştır. Ancak florid cila uygulanan grupta ara 

yüz çürüğü oranının belirgin şekilde az (%19-25) olduğu tespit edilmiştir.  

Zimmer ve ark. (1999), sosyo-ekonomik seviyesi düşük bir bölgede yaşayan 

ilköğretim öğrencileri ile yaptıkları çalışmada, bir grup öğrenciye (126 çocuk) yılda 

3-4 kez olmak üzere florid cila (Duraphat) uygulamışlar, bir grup öğrenciye (143 

çocuk) ise herhangi bir işlem yapmamışlardır. 4 yıl süren çalışma sonucunda, florid 

cila uygulanan grupta çürük gelişim oranı (DMFT = 0,88), kontrol grubuna göre 

(DMFT = 1,39) istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulunmuştur. Yüksek çürük 

aktivitesi bulunan sosyo-ekonomik düzeyi düşük bireylerde yılda en az iki kez 

uygulanan florid cilanın diş çürüğünü önlemede etkili bir yaklaşım olabileceği 

belirtilmiştir.  

Autio-Gold ve Courts (2001), florid cilanın süt dişlenmedeki mine çürüğü gelişimine 

etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yaptıkları bir çalışmada, kreşe giden yaşları 3-5 

arasında değişen çocukları florid cila ve kontrol grubuna ayırmışlardır. Cila 

grubundaki çocuklara çalışmanın başında ve 4. ayında cila uygulanırken, kontrol 

grubuna bir uygulama yapılmamıştır. 9 ay sonra yapılan değerlendirmede kontrol 

grubundaki okluzal, bukkal ve lingual bölgelerde bulunan aktif mine lezyonlarının 

%37,8’i inaktif hale gelirken, %3,6’sı ilerlemiş ve %36,9’u değişmemiştir. Florid cila 

grubunda ise %81,2’si inaktif olmuş, %2,4’ü ilerlemiş ve %8,2’si değişmemiştir. 

Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlar floridli 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Petersson%20LG%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Autio-Gold%20JT%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Courts%20F%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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cila uygulamasının süt dişlenme döneminde aktif pit ve fissür mine lezyonlarının 

remineralize olmasında etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir. 

Petersson ve ark. (2004), florid cilanın çürük kontrolündeki etkisinin 

değerlendirildiği 1966 ile 2003 yılları arasında yayınlanan çalışmaları derlemişler ve 

daimi dişlere topikal olarak uygulanan florid cilanın çürük önleyici etkisinin kontrol 

grubuna göre ortalama %30 (%0-69) daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. 

Florid cilanın yılda kaç kez uygulanacağı ile ilgili çeşitli görüşler vardır: Sköld ve 

ark. (2005a), farklı sosyo-ekonomik düzeydeki bireylerde florid cilanın aylık 

uygulamasının (yılda 8 ay olmak üzere) altı ayda bir ya da yılda haftada 1 kez olmak 

üzere toplam 3 defa uygulanmasından çok daha etkili olduğunu, ancak 3 yıllık takip 

periyodunda yıllık florid cila uygulamasının maliyet açısından daha avantajlı 

olduğunu belirtmişlerdir. Lawrence ve ark. (2008) yaptıkları bir çalışmada ise yılda 

en az 2 kez yapılan florid cilanın diş çürüğünden korunmada oldukça etkili olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Arruda ve ark. (2012), 7-14 yaşları arasındaki 379 çocuğu dahil ettikleri okul 

çalışmasında, %5’lik NaF cilanın çürük gelişimi üzerine etkilerini 

değerlendirmişlerdir. İki gruba ayrılan öğrencilerden florid cila grubundakilere 

başlangıçta ve 6. ayda üretici firmanın talimatlarına göre florid cila uygulanmış, 

plasebo grubuna ise florid bulunmayan plasebo cila uygulanmıştır. 12 ay sonra DF-S 

artışları florid cila ve plasebo grubunda sırasıyla 4,61 ve 7,72 olarak tespit edilmiş, 

florid cilanın diş çürüğünü %40 oranında önlediği ve yüksek çürük riskli çocuklarda 

halk sağlığı koruyucu programı olrak kullanılabileceği belirtilmiştir.  

1.5.2.4. Florid Jel Tedavilerine İlişkin Çalışmalar 

Gisselsson ve ark. (1999), florid jelin ara yüz çürükleri üzerine etkisinin 

değerlendirilmesi amacıyla yaş ortalaması 13 olan 280 öğrenciyi dahil ettikleri 

çalışmalarında, %1’lik NaF jel, %1’lik SnF2 jel ve plasebo jel grupları 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gisselsson%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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oluşturmuşlardır. Jeller diş ipi ve enjektör yardımı ile dişlerin ara yüzlerine yılda 4 

kez olmak üzere 3 yıl boyunca uygulanmıştır. Çalışma sonunda ara yüz çürüğü 

ortalama değerleri NaF jel için 2,8, SnF2 jel için 2,4, plasebo jel grubu için de 4,0 

olarak ölçülmüştür. Çürük önleyici etkinin NaF jel ve SnF2 jel için %30 ve %39 

olduğu ve plasebo grubuna göre oldukça etkili sonuçlar alındığı dolayısıyla ara yüz 

çürüklerinde, önleyici yöntem olarak bu uygulamanın önerilebileceği belirtilmiştir. 

Birçok çalışmada ve meta-analizde florid jellerin çürük önleyici etkisi 

değerlendirilmiştir (Clark 1985; Ripa 1989; Ripa 1991; van Rijkom ve ark, 1998). 

Marinho ve ark.’nın (2002) son 20 yılda yapılan okul destekli flor jel uygulamalarını 

derledikleri çalışma sonucunda, florid jel tedavisinin çürük önleyici etkisinin oldukça 

çarpıcı olduğu belirtilmiştir. 

Van Rijkom ve ark. (2004), 4,5-6,5 yaşları arasındaki çocuklarda profesyonel florid 

jel uygulamasının çürük önleyici etkisini 4 yıl takipli bir çalışma ile 

değerlendirmişlerdir. Başlangıçta DMFS=0 ve dmfs=0 olan 773 çocuk iki gruba 

ayrılmış yılda iki kez florid jel veya plasebo jel uygulanmıştır. Çalışma sonucunda 

florid jelin DMFS değerlerinde anlamlı derecede çürük önleyici etki gösterdiği, 

ancak dmfs değerlerinde klinik olarak anlamlı bir etki tespit edilemediği rapor 

edilmiştir. 

Jiang ve ark. (2005), yılda iki kez profesyonel olarak uygulanan APF (Asidülofosfat 

florid) köpüğün süt dişlenmedeki etkilerini değerlendirdikleri 2 yıl takipli bir çalışma 

yürütmüşlerdir. 3-4 yaş grubunda 392 çocuğu iki gruba ayırmışlar; 1. Gruba yılda iki 

kez APF köpük, 2. Gruba ise florid içermeyen köpük uygulamışlardır. APF köpük 

uygulanan grupta çürük artışı %24,2 daha az bulunmuştur. Bu oran istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Ayrıca, arayüz çürüklerindeki çürük artışı deney grubunda anlamlı 

şekilde az iken, oklüzal yüzey çürükleri açısından bir fark olmadığı bildirilmiştir. 

Agrawal ve Pushpanjali (2011), APF jelin yüksek risk grubundaki çocuklardaki 

çürük önleyici etkisini değerlendirmek amacıyla iki okul belirlemişler ve 9-16 

yaşlarında 3 ya da daha fazla başlangıç seviyesindeki veya kavitasyon oluşmuş 
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çürüklü dişlere sahip öğrencileri rastgele 2 gruba ayırmışlardır. İlk gruba, yılda iki 

kez APF jel uygulaması yapılarak oral hijyen eğitimi verilmiş, ikinci gruba ise 

sadece oral hijyen eğitimi verilmiştir. 12 ay sonunda yapılan değerlendirmede; 

DMFT ve DMFS oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşmazken, 

başlangıç düzeyindeki çürük lezyonları açısından anlamlı fark olduğu ve APF jelin 

yılda iki kez kullanıldığında çürük önleyici etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.  

1.5.2.5. Süte Florid Eklenmesine İlişkin Çalışmalar 

Yapılan çalışmalarda okul çocuklarına verilen floridli sütlerin hem süt dişlerindeki 

hem de daimi dişlerdeki çürüğün önüne geçmede faydalı olabileceği belirtilmektedir 

(Bian ve ark., 2003; Yeung ve ark., 2005).  

Rusoff ve ark. (1962) yaptıkları okul çalışmasında, florid eklenmiş sütün (1 mg NaF) 

yaklaşık 4 yıl alımının ardından, sürmekte olan dişlerin çürük insidansında %70 

oranında bir azalma sağladığını göstermişlerdir.  

Bulgaristan’da 1988 yılında bu uygulamaya, floridli diş macunlarının piyasada 

bulunmaması ve içme suyundaki florid düzeyinin 0,1 ppm’den az olması nedeniyle 

alternatif metodların arayışı sonucunda başlanmıştır. Pakhomov ve ark. (1995), 

yaklaşık üç bin çocuğun yararlandığı bir program hazırlamışlar, sadece okul 

günlerinde (180-200 gün/yıl) 3 yıl boyunca 200ml floridli süt (0,5 ppm F
-
) içen 

öğrencilerde floridli süt tüketmeyenlere oranla; dmft değerlerinde ortalama %40, 

DMFT değerlerinde ise %89 azalma olduğunu tespit etmişlerdir. 5 yıl kullanım 

ardından ise dmft ve DMFT oranlarının %40 ve %79 daha az olduğu ve programın 

başarılı olduğu ancak bu başarıda oral hijyen ve beslenme alışkanlıklarının 

değişiminin de etkisinin olabileceği sonucuna varılmıştır.  

Bian ve ark. (2003), kreşe giden 4-5 yaş grubu çocuklarda floridli sütün çürük 

önleyici etkisini değerlendirdikleri bir çalışma yapmışlardır. İki gruba ayırdıkları 

çocukların bir kısmına (534 çocuk) 200 ml floridli süt (2,5 mg F
-
/L), diğer gruba ise 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bian%20JY%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeung%20CA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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(305 çocuk) florid ve şeker içermeyen 200 ml süt hafta içi hergün öğretmen 

gözetiminde rutin sabah kahvaltısında içirilmiştir. Ayrıca hafta sonu kullanılmak 

üzere 250 ml’lik süt paketlerinden ikişer adet her hafta öğrencilere dağıtılmıştır. 21 

ay takipli bu çalışmanın sonuçlarına göre; yeni çürüklü diş sayısı ortalaması floridli 

süt içenlerde 1,2 iken florid içermeyen süt içenlerde 1,8 olduğu belirlenmiş ve 

aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu vurgulanmıştır. 

Mariño ve ark. (2004), Şili’de 1994-1999 yılları arasında yürütülen süt floridasyon 

programının tamamlanmasından 3 yıl sonra, daha önce bu programa dahil edilmiş 3-

6 yaş arasındaki çocuklar ile bu programdan yararlanmamış çocuklardaki yeni çürük 

deneyimini karşılaştırdıkları bir çalışma yapmışlardır. Çalışma verilerine göre; süt 

floridasyon programından yararlanan çocuklarda, program sona erdikten sonra çürük 

sayısında artış olduğu, programdan yararlanamayan çocuklara göre çürük gelişimi 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı ve toplumu hedef alan daha 

farklı koruyucu programlar geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

1.5.2.6. Atravmatik Restoratif Tedaviye (ART) İlişkin Çalışmalar 

Mickenautsch ve ark. (1999), 1996 yılında Johannesburg’da bir gezici dental klinik 

oluşturmuşlardır. Okullarda çocuklara ağız sağlığı eğitimi verilmiş ve muayeneleri 

tamamlanmış çocuklar tedavi için gezici kliniğe yönlendirilmiştir. Tüm restoratif 

tedavilerin %98,2’sini ART’nin oluşturduğu, ART’nin bir yıl sonundaki başarısının 

%93,6 olduğu, kliniğe gelen süt ve daimi dişlenme dönemindeki hastalara ART 

hakkında bilgi verildiğinde çekim oranının azaldığı ve restorasyon oranının arttığı 

gözlenmiştir. Gezici dental kliniğinin enfeksiyon kontrolünü kolaylaştırdığı ve tedavi 

işlemlerine olanak tanıdığı belirtilmiştir.  

Lo ve ark. (2007), atravmatik restoratif tedaviden 6 yıl sonra değerlendirdikleri 

dişlerdeki Sınıf I restorasyonlardan, küçük kavitelerde %76, büyük kavitelerde %59 

oranında retansiyon sağlandığını ve bu sonuçların memnuniyet verici olduğunu 

belirtmişlerdir. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lo%20EC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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Farag ve Frencken (2009) yaptıkları bir çalışmada, 14-15 yaşlarındaki 90 öğrencinin 

atravmatik restoratif tedavi sırasında ağrı şikayetlerinin olup olmadığını 

değerlendirmişlerdir. Çürüğün derin, orta ve yüzeyel olarak gruplandırıldığı 

çalışmada, ağrı (%6,6) ve rahatsızlık duyan (%29,2) çocukların orta ve derin 

kavitelere sahip olduğu, sığ kavitelerin tedavi sırasında herhangi bir semptoma neden 

olmadığı sadece 1 öğrencide post-operatif hassasiyet olduğu bildirilmiştir.  

El-Nadeef ve ark. (2009), sosyo-ekonomik düzeyi düşük bir bölgede yaşayan 12 yaş 

grubu çocuklara uyguladıkları iki minimal invaziv tedavi yöntemini 

karşılaştırmışlardır. 1. gruba standart ART tekniği, 2. gruba elektrikli döner aletlerle 

hazırlanan minimal kavite preparasyonunu takiben cam iyonomer siman 

restorasyonu uygulanmıştır. Sadece oklüzal çürük kavitelerin dahil edildiği toplam 

240 diş tedavi edilmiştir. 17 ay sonra yapılan değerlendirmede; ART uygulanan 

dişlerde retansiyon oranının %88, minimal kavite preparasyonu yapılan dişlerde ise 

%92 olduğu ve ART tekniğinin sosyo-ekonomik düzeyi düşük toplumlarda 

kullanılabilir bir yaklaşım olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Ercan ve ark. (2009), oral hijyenlerinin çok düşük, dft oranlarının 5,2; DMFT 

oranlarının 1,8 olduğu 7-12 yaşları arasındaki çocuklara ART uygulamışlar ve tedavi 

sırasında kullandıkları materyallerin etkinliğini değerlendirmişlerdir. Rezin modifiye 

cam iyonomer siman ile güçlendirilmiş cam iyonomer simanın 24 ay sonraki 

retansiyon oranları tek yüzlü kavitelerde sırasıyla %100 ve %80,9; çok yüzeyli 

kavitelerde ise %100 ve %41,2 olarak tespit edilmiştir. Rezin modifiye cam 

iyonomer simanların ART tekniğinde alternatif olarak kullanılabileceği ancak daha 

fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.  

Da Franca ve ark. (2011), Sınıf I ve Sınıf II kaviteli süt dişlerinin, okul ortamında 

ART ile restore edilmesinden 2 yıl sonraki değerlendirmelerinde, Sınıf II kavitelerin 

başarısının anlamlı derecede düşük olduğunu rapor etmişlerdir. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Farag%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Frencken%20JE%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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1.5.2.7. Ksilitollü Preparatlara İlişkin Çalışmalar 

Honkola ve ark. (2006), 176 engelli öğrencinin dahil edildiği çalışmalarında, okul 

hemşiresi kontrolünde günde 3 kez (kahvaltıdan sonra, öğle yemeğinden sonra ve 

akşam evlerine dönmeden önce) ksilitollü sakız çiğnenmesinin çürük önleyici 

etkisini 18 ay süreyle değerlendirmişlerdir. Ksilitollü sakız grubunun başlangıç D-S 

ve DMFS skorları 3,4 ve 8,2, 18 ay sonraki değerleri 1,9 ve 7,1 olarak ölçülmüştür. 

Kontrol grubunda başlangıç DS ve DMFS değerleri 3,9 ve 9,8, çalışma sonunda ise 

3,9 ve 13,2 bulunmuştur. Araştırmacılar, gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğunu ve ksilitolün diş çürüğünü önlemede ve çürüğün ilerlemesini 

durdurmada çok güçlü bir etkisi olduğunu belirtmişlerdir. 

Ly ve ark. (2006a), çocukların sadece okulda bulundukları süre içinde, öğünler 

arasında ksilitollü sakız çiğnemeleri ile, tükürükteki S.mutans seviyesinin düştüğünü 

ve çürük oluşumunun azaldığını göstermişlerdir. 

Mäkinen ve ark. (2008), yaşları 8-9 arasında olan çocuklarda, ksilitol içeren 

sakızların tükürük ve diş plağındaki s. mutanslara ve tükürük laktobasillerine etkisini 

değerlendirdikleri çalışmalarında 1. gruba ksilitollü (6,6 gr/gün), 2 gruba ksilitol ve 

sorbitollü (5,4 gr/gün) sakız vermişler, 3. gruba ise sakız kullandırılmamışlardır. 

Öğretmenlerinin denetiminde günde 4 kez olmak üzere iki yıl boyunca sakız 

çiğnetilen öğrenciler, bu süreç sonrasında 15 ay daha gözlemlenmişlerdir. Çalışma 

sonucunda, hem plak ve tükürükteki S.mutansların hem de tükürükteki 

laktobasillerin 1. ve 2 grupta istatistiksel olarak daha düşük olduğu görülmüştür. 

Ayrıca 1. gruptaki bakteriyel azalmanın 2 gruba göre anlamlı derecede daha fazla 

olduğu belirtilmiştir. Araştırmacılar, sadece okul günlerinde dahi yüksek ksilitol 

içerikli sakızların uzun süreli kullanımının tükürükteki S.mutans ve laktobasillerin 

azaltılamsını sağladığını vurgulamışlardır.  

Ly ve ark. (2008), kırsal bölgede yaşan 7-12 yaşları arasındaki 154 ilköğretim 

öğrencisi ile yaptıkları bir çalışmada, 1. gruba 15,6 gr/günlük ksilitol içeren, 2. gruba 

11,7 gr/günlük ksilitol içeren, 3. gruba ise 44,7 g/gün maltitol içeren küçük ayıcıklı 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22M%C3%A4kinen%20KK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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atıştırmalıkları sadece okul saatlerinde günde 3 kez olacak şekilde 6 hafta boyunca 

kullandırmışlar, başlangıç ve çalışma sonunda alınan plak örneklerindeki S.mutans 

ve S.sobrinus seviyelerindeki azalmayı değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar, bütün 

gruplarda S.mutans ve S.sobrinus sayısında azalmanın gözlendiğini, aralarında 

istatistiksel bir fark olmadığını ve okul programları arasında ksilitollü sakızlara 

alternatif bir uygulama olduğunu belirtmişlerdir.  

Topcuoğlu ve ark. (2011), yatılı bir ilköğretim okulundaki tükürük S.mutans 

düzeyinin yüksek olduğunu saptadıkları 29 öğrenci ile yaptıkları çalışmada; 

ksilitollü, ksilitolsüz sakız çiğneyen ve sakız çiğnemeyen gruplardan alınan tükürük 

örneklerinde S.mutans, laktobasil ve maya düzeyi açısından anlamlı fark 

bulunmamıştır. Bu çalışmanın sınırları içinde, S.mutans düzeyindeki düşüşte tek 

başına düşük doz ksilitollü sakız ya da şekersiz sakız çiğnemenin etkisi olmadığı, bu 

etkinin düzenli ağız diş bakımının yapılması ile sağlanabileceği sonucuna varılmıştır. 

1.5.2.8. Florid Gargaralara İlişkin Çalışmalar 

Heifetz ve ark. (1981), günlük ve haftalık NaF gargaraların çürük önleyici etkisini 

karşılaştırdıkları 2 yıl takipli çalışmalarında, plasebo gargara (%0,1’lik NaCl), 

günlük NaF gargara (%0,05’lik NaF) ve haftalık NaF gargara (%0,2’lik NaF) 

gruplarını oluşturmuşlardır. Yaşları 10-12 arasında olan 912 öğrenci sadece okul 

günlerinde öğretmenleri denetiminde gargara kullanmışlardır. İki yıl sonunda yapılan 

değerlendirmede haftalık ve günlük gargara gruplarında sırasıyla 1,18 ve 1,61 

oranında DMFS oranında artış elde edilirken plasebo grubunda bu artış 2,01 

olmuştur. Plasebo gargara grubu ile NaF gargara grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmuş ancak NaF gargara grupları arasında bulunamamıştır. 

Aynı çalışmanın 3 yıl sonraki sonuçlarının değerlendirildiği bir başka makalede ise 

DMFS değerlerindeki artış günlük gargara, haftalık gargara ve plasebo gargara 

gruplarında sırasıyla 1,90; 2,25; 3,61 olarak ölçülmüş ve sonuçların 2 yıllık 

değerlendirme ile benzer olduğu belirtilmiştir (Heifetz ve ark., 1982). Makalelerde 

haftalık NaF gargaraların maliyet-etkinlik açısından daha avantajlı olduğu ve halk 
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sağlığı programları arasında yer alması gerektiği vurgulanmıştır (Heifetz ve ark., 

1981; Heifetz ve ark., 1982). 

Stephen (1994) yapmış olduğu derlemede, diş çürüğüne karşı okulda günlük (112-

1000 ppm F
-
) nötral NaF gargara kullanan öğrencilerde %8-50, haftada iki kez (45-

2225 ppm F
-
) NaF kullananlarda %0-56, haftada bir (450-3000 ppm F

-
) NaF gargara 

kullananlarda ise %8-69 oranında bir fayda sağlandığını belirtmiştir. 

Morgan ve ark. (1998), sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan bir bölgede yaşayan, 

yüksek çürük deneyimli 7. sınıf öğrencilerini dahil ettikleri 3 yıl takipli bir okul 

çalışması yapmışlardır. Deney grubundaki öğrencilerin (256 öğrenci) büyük azı 

dişlerine fissür örtücü uygulanmış, 3 yıl süre ile haftalık %0,2’lik NaF gargara 

uygulaması yapılmış ve her yıl oral hijyen eğitimi verilmiştir. Kontrol grubundaki 

266 öğrenciye ise sadece yıllık oral hijyen eğitimi verilmiştir. Program 

tamamlandıktan sonra DMFS artışı deney grubunda 0,93 iken, kontrol grubunda 2,35 

olarak tespit edilmiş ve aradaki farkın anlamlı olduğu bildirilmiştir. Florid gargara 

uygulamasının DMFS değerlerinde %30 oranında bir fayda sağlandığı ve bu 

programın maliyet-etkinlik açısından oldukça avantajlı olduğu da ayrıca 

belirtilmiştir. 

Tarihsel gelişim olarak okullarda uygulanan florid gargara programlarına, 

öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarından ziyade floridli içme suyunun 

tüketilmediği bölgelerdeki okulların tercih edilmesi ile başlanmıştır. Ancak 

çocuklardaki çürük oranının genel olarak düşmesi araştırmacıların dikkatini çekmiş 

ve programın etkinliğini sorgulamaya yöneltmiştir. Bu amaçla Sköld ve ark. (2001) 

yaptıkları bir çalışmada, düşük çürük prevalansına sahip ve 6 yaşından beri haftalık 

%0,2’lik florid gargara kullanan 12-14 yaşlarındaki bir grup öğrencide bu 

uygulamayı durdurmuşlardır. 3 yıllık gözlem periyodu ardından, gargara kullanmaya 

devam eden gruba göre çürük artışında ve başlangıç çürüğü gelişiminde anlamlı bir 

fark oluşmadığı ve düşük çürük riskli bireylerde floridli diş macunu rutin kullanılıyor 

ise, maliyet-etkinlik açısından gargara kullanımına gerek olmadığı; yüksek çürük 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stephen%20KW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sk%C3%B6ld%20UM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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riskli ve floridli diş macununun düzenli kullanılmadığı bölgelerde florid gargara 

uygulamasının daha uygun olacağı belirtilmiştir. 

Marinho ve ark. (2003), rastgele veya yarı-rastgele kontrollü çalışma olan, en az 1 yıl 

takipli, floridli gargara ve plasebo gargara ya da hiç gargara uygulanmamış grupların 

bulunduğu çalışmaları dahil ettikleri derlemede, denetimli ve düzenli floridli gargara 

uygulamasının diş çürüğünü önlemede ortalama olarak %26 oranında bir fayda 

sağladığını rapor etmişlerdir.  

Sköld ve ark. (2005b), 13-16 yaşları arasında değişen düşük-orta çürük riskli 

bireyleri dahil ettikleri bir okul çalışması yapmışlardır. Öğrencileri gargara yapma 

sıklıklarına göre 5 gruba ayırmışlardır: 1. Grup; yarıyılın başladığı ilk 3 gün (yılda 6 

kez, 3 yılda 18 kez), 2. Grup; yarıyılın başladığı ilk 3 ve son 3 gün (yılda 12 kez, 3 

yılda 36 kez), 3. Grup; eğitim-öğretim yılı boyunca, her ayın ardışık 3 günü (yılda 27 

kez, 3 yılda 81 kez), 4. Grup; iki haftada bir kez (yılda 20 kez, 3 yılda 60 kez), 5. 

Grup; gargara uygulanmayan kontrol grubu. Sınıf ortamında bir hemşire 

gözetiminde, 10 ml’lik nötral NaF solüsyonu, 1 dakika süre ile gargara yaptırılmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre; kontrol grubundaki toplam çürük insidansı ve yeni mine 

lezyonu oranı, Grup 2, 3 ve 4’e göre anlamlı derecede fazla bulunmuştur. Arayüz 

çürüklerinin önlenmesinde Grup 2’nin en etkili uygulama olduğu ve %59 oranında 

fayda sağladığı belirtilmiştir. Çalışma sonucunda, diş çürüğünün önlenmesinde okul 

programı olarak floridli gargaranın mükemmel bir uygulama olduğu vurgulanmıştır.  

Kaneko ve ark.’nın (2006) floridli gargaraların S.mutans üzerindeki etkisini 

değerlendirdikleri çalışmalarında, anasınıfından itibaren floridli gargara kullanan 149 

öğrenci ile gargara kullanmamış 66 öğrencinin DFT, tükürük s. mutans ve s. sobrinus 

oranlarını değerlendirmişlerdir. Test grubundaki öğrencilerin DFT oranı 0,12; 

kontrol grubundaki oranı ise 1,67 olarak ölçülmüştür ve aradaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. S.mutans ve S.sobrinus sayıları gargara grubunda daha 

düşük tespit edilmiş ancak aradaki fark anlamlı bulunamamıştır.  
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Aminabadi ve ark. (2007), seçtikleri 4 ilköğretim okulunun ikisinde haftalık %0,2’lik 

NaF gargara programı uygulamışlar, diğer iki okul öğrencilerine ise bu uygulamayı 

yaptırmamışlardır. 3 yıllık takip periodu ardından yapılan değerlendirmede her 

okuldan rastgele 50 öğrenci seçilmiş ve DMFT indeksi hesaplanmıştır. Çalışma 

grubundaki öğrencilerde kontrol grubundaki öğrencilere göre %51,5 oranında DMFT 

değerlerinde azalma olduğu tespit edilmiştir ve bu azalma istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Çalışma sonucunda %0,2’lik NaF gargaranın haftalık kullanımının, 

özellikle oral hijyenini tam olarak sağlayamayan ilkokul öğrencilerinde, diş 

sağlığının korunmasında önemli bir rol oynadığı belirtilmiştir. 

Levin ve ark. (2009), İskoçya’da halk sağlığı koruyucu programları kapsamında 

ilköğretim okullarında yürütülen haftalık %0,2’lik NaF gargara uygulamasına dahil 

edilen (661 öğrenci) ve bu uygulamanın yapılmadığı okullardaki öğrencilerden (672 

öğrenci) yaşları ortalama 11,4 olan rastgele 1333 öğrenciyi seçmişler ve DMFT 

oranları ile sosyo-ekonomik durum arasındaki ilişkiyi değerlendirmişlerdir. Çalışma 

sonucunda yoksulluk ile DMFS prevalansı arasında çok kuvvetli negatif ilişki olduğu 

belirtilmiştir. Floridli gargara uygulamasına katılanlarla katılmayanlar arasında 

DMFT açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı ve neden 

olarak da bu programın genel olarak sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgelerde 

uygulandığı gösterilmiştir. Ayrıca çocuklarda DMFT = 0 oranı %54,4 gibi yüksek 

değerlerde olması da gargara programının başarısına bağlanmıştır.  

Chen ve ark. (2010), 4 ilköğretim okulundan seçtikleri yaşları 8-9 olan 270 öğrenciyi 

çalışma kapsamına almışlar ve okullardan ikisini seçip buradaki öğrencilere 3 yıl 

boyunca haftalık %0,2’lik foridli gargara uygulamışlardır. çalışma bitiminde 242 

çocuk değerlendirilebilmiş ve test grubundaki ortalama DMFT ve DMFS değerleri 

2,3 ve 3,40 iken kontrol grubunda bu değerler 4,01 ve 6,67 olarak ölçülmüştür. Üç 

yılın ardından test grubundaki çürüksüz birey oranı %24,2 iken kontrol grubunda 

%11,5 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre haftalık %0,2’lik floridli 

gargara uygulamasının diş çürüğü prevalansını azaltmada etkili olduğu 

vurgulanmıştır.  
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Neko-Uwagawa ve ark. (2011), Japonya’da öğrencilik hayatında okul destekli 

floridli gargara programına katılmış olan yaşları 20-29 ve 30-39 arasında değişen 

bireylerde, gargaranın uzun dönemde çürük önleyici etkisini değerlendirmişlerdir. 

Değerlendirmeye alınanların yerel halk merkezlerine başvurdukları sırada hangi okul 

döneminde gargara programına katıldıkları belirlenmiştir. DMFT değerlendirmesi 

sonuçları; kreş döneminden ortaokul dönemine kadar gargara uygulamasına katılan 

yaşları 20-29 olanlarda 3,2; yaşları 30-39 olanlarda 4,6; ilkokul döneminin bir 

kısmında gargara uygulamasına katılanlarda sırasıyla 7,3 ve 8,8; floridli gargara 

uygulanmayan bireylerde ise 9,3 ve 11,4 oarak bulunmuştur. Sonuç olarak, okul 

destekli floridli gargara programının kreş döneminden itibaren ortaokul dönemine 

kadar devam ettirilmesi sayesinde, bu uygulamanın pozitif çürük önleyici etkisinin 

ileri yaşlarda da devam ettiği vurgulanmıştır.  

Divaris ve ark. (2012), yüksek ve düşük çürük riskli çocuklarda florid gargaranın 

etkinliğini değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda florid gargara uygulaması 

yapılmayanlara göre, yüksek riskli ve düşük riskli okullarda bulunan öğrencilerde 

sırasıyla %55 ve %10’luk bir fayda sağlandığı, gargara programının yüksek riskli 

bireylerde çok daha etkili olduğu vurgulanmıştır. 

1.5.2.9. Okullarda Uygulanan Ağız-Diş Sağlığı Koruyucu Programlar ile İlgili 

Kombine Çalışmalar 

Alanen ve ark. (2000), 2-3 yıl süreyle ksilitollü sakız kullanımını fissür örtücü 

uygulaması ile karşılaştırdıkları bir okul çalışması yapmışlardır. Bir grup öğrencinin 

sağ tarafındaki dişlerine fissür örtücü uygulanmıştır. Bir grup öğrenciye 2 yıl, bir 

gruba ise 3 yıl boyunca sadece okul günlerinde, ksilitol içerikli sakızlar günde üç kez 

10 dakika süre ile kullandırılmıştır. 5 yıl sonra, rutin kontroller için kliniklere 

başvuran bireylerden alınan bite-wing radyografiler ve klinik muayene bulguları 

değerlendirilmiştir. Çürük artışı; fissür örtücü grubunda 1,62; 2 yıl ksilitollü sakız 

kullananlarda 1,83 ve 3 yıl ksilitollü sakız kullananlarda 2,14 olarak tespit edilmiş ve 

aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirtilmiştir. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Alanen%20P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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Splieth ve ark. (2000), 8-10 yaşlarındaki yüksek çürük riskli öğrencilerle yaptıkları 

bir okul çalışmasında, klorheksidin+timol cilanın etkinliğini araştırmışlardır. 25 

öğrenci (kontrol grubu) dental hijyenist kontrolünde 3 ayda bir %1,23’lük 

aminoflorid jel ile 3 dakika süre ile dişlerini fırçalamıştır. 29 öğrenciye (deney 

grubu) ise bu uygulamaya ilave olarak klorheksidin+timol cila riskli diş yüzeylerine 

üretici firmanın talimatlarına uyularak tatbik edilmiştir. 1 yıl sonra yapılan 

değerlendirmede, deney grubundaki çürük artışı ortalaması (1,20 DMFS), kontrol 

grubuna göre (2,08 DMFS) %42,3 daha az bulunmuştur. Aradaki fark standart 

sapmanın büyük olması nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

Hossain ve ark. (2003) yaptıkları okul çalışmasında, floridli gargara ve floridli tablet 

kullanımının plak florid seviyesinde yaptığı değişimi değerlendirmişlerdir. Yaşları 8-

9 arasındaki 42 çocuğun dahil edildiği çalışmada okul günlerinde %0,05’lik NaF 

gargara ve 0,5 mg NaF tablet 3 hafta süre ile kullandırılmış ve her hafta ilk ve son 

okul gününde plak örnekleri alınmıştır. Floridli gargara grubunda haftalık sonuçlar 

sırasıyla 27,3; 24,5 ve 14,2 ppm florid iken floridli tablet grubunda 8,0; 6,5 ve 7,1 

ppm florid olarak bulunmuştur. Florid gargara grubunda daha fazla olmakla birlikte 

her iki grubun da plak florid seviyesinde artışa neden olduğu ancak uygulama sona 

erdikten 3 gün sonra plak florid seviyesinin başlangıç değerlerine düştüğü 

belirtilmiştir. 

Peng ve ark. (2004), okullarda verilen ağız sağlığı eğitimi ile şekersiz sakız (sorbitol, 

ksilitol ve karbamid içerikli) kullanımının ağız sağlığını geliştirmedeki etkisini 

değerlendirdikleri çalışmalarında, 6-7 yaşlarındaki öğrencileri 3 gruba ayırmışlardır. 

1. gruba, öğretmenleri gözetiminde günlük diş fırçalama aktivitesi düzenlenmiş ve 

her ay ağız sağlığı eğitimi verilmiştir. Ayrıca ebeveynler de çocuklarının diş 

sağlığının önemi hakkında bilgilendirilmişlerdir. 2. gruba, birinci gruba verilen 

bilgilere ek olarak öğretmenleri denentiminde ve bir kez de akşam olacak şekilde 

günde dört kez sakız kullandırılmıştır. 3. gruba ise, hiçbir uygulama yaptırılmamıştır. 

2 yıl sonra 1143 öğrenci diş çürüğü deneyimi ve dişeti kanaması açısından 

değerlendirilmiştir. DMFT değerlerine bakıldığında, grup 1’de %12,4; grup 2’de 

%9,6; grup 3’te %13,8 oranında diş çürüğü artışı görülmüştür. Ortalama dişeti 
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kanamasının, grup 3 ile karşılaştırıldığında grup 2’de %71, grup 1’de ise %43 daha 

az olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, okul destekli ağız sağlığı eğitimlerinin 

çocukların oral hijyenini geliştirmede etkili olduğu ve şekersiz sakızların diş 

çürüğünün azaltılmasında faydalı olabileceği vurgulanmıştır. 

Kallestal (2005), yüksek çürük riskli genç erişkinlerde uygulanan farklı çürük 

koruyucu yöntemlerin etkinliğini değerlendirmiştir. 1. gruba oral hijyen eğitimi 

verilmiş, 2. gruba günlük flor tablet verilmiş, 3. gruba florid cila uygulanmış, 4. 

gruba ise üç aylık periyotlarda oral hijyen eğitimi verilmiş ve florid cila uygulanmış 

ancak 5 yıllık değerlendirme sonucunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamıştır. 

Dülgergil ve ark. (2006), yaptıkları iki yıl takipli bir çalışmada, yaşları 9-17 arasında 

değişen 120 öğrenciyi cam iyonomer fissür örtücü grubu, kontrol grubu ve flor jel 

grubu olarak üç gruba ayırmışlardır. Tüm çocuklara 2 hafta süre ile oral hijyen 

eğitimi verilmiş, fırça ve macun dağıtılmıştır. Üç grup DMFS değerleri açısından 

birbirleri ile karşılaştırıldığında, başlangıç değerleri arasında fark olmasına rağmen, 

24 ay sonunda kontrol grubu ile flor jel grubu arasındaki farkın anlamsız olduğu 

gösterilmiştir. Ayrıca çalışmada fissür örtücü grubu ile karşılaştırıldığında flor jel ile 

daha düşük bir koruma elde edildiği belirtilmiştir. 

Marinho (2008) yaptığı derlemede; suların floridlenmesi veya diğer flor kaynakları 

gözetilmeksizin tüm topikal florid uygulamalarının (floridli cila, jel, gargara ve diş 

macununu) hem süt hem de daimi diş çürüklerinde azalmaya neden olduğu, hastanın 

florozis riski ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesinin ardından uygun 

koruyucu yöntemin seçilmesi gerektiği, florlu diş macununun yanında ek topikal 

florid alımının ek bir yarar sağlayacağı sonucuna varmıştır. 

Ersin ve ark. (2008), 11-13 yaş grubu yüksek çürük riskli öğrencilerdeki klorheksidin 

cila, NaF jel ve ağız-diş sağlığı eğitiminin etkinliğini değerlendirmişlerdir. 

Çalışmanın başında tüm öğrencilere ağız-diş sağlığı bilgileri verilmiş ve günde iki 

kez floridli diş macunu (1500 ppm) kullanımı tavsiye edilmiştir. Ağız-diş sağlığı 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ersin%20NK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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eğitimi verilen gruba çalışmanın ilerleyen dönemlerinde her 3 ayda bir olmak üzere 

10 dakika süre ile ağız hijyeni ve ağız sağlığını geliştirmeye yönelik temel bilgiler 

yeniden verilmiş, öğünler arası şekerden zengin beslenmenin zararları anlatılmıştır. 

Klorheksidin cila ve florid jel gruplarındaki öğrenciler ise, uygulama öncesi dişlerini 

diş macunu ile fırçalamışlardır ve dişler pamuk rulo ve tükürük emici ile izole 

edilmiştir. Klorheksidin cila grubunda %1 klorheksidin ve %1 timol içeren Cervitec 

cila her 3 ayda bir tekrarlanmıştır. NaF jel grubunda ise %2’lik NaF (Sultan Dental 

Products; 4500 ppm F
-
) yılda iki kez uygulanmıştır. İki yıl süren çalışma sonucunda 

bu uygulamalar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Stecksén-Blicks ve ark. (2009), 1-5 yaş grubu okul öncesi çocuklarla yaptıkları 

çalışmada, probiyotikler ve florid eklenen sütlerin, standart sütlere göre diş çürüğe ve 

genel sağlığa etkilerini değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar, 21 ay süre ile 

probiyotikler ve florid eklenen süt tüketen çocuklarda, kontrol grubuna göre %75 

oranında çürüğün önlendiğini, ayrıca antibiyotik kullandıkları gün sayısının %60 

oranında daha az olduğunu ve orta kulak enfeksiyonu geçirilen gün sayısının da %50 

oranında azaldığını bildirmişlerdir ve bu uygulamanın hem dişler üzerine hem de 

genel sağlık üzerine etkilerini gözler önüne sermişlerdir. 

1.6. Amaç 

Tedavisi zor ve pahalı olan diş çürüğü, bütün yaş gruplarının yaşam kalitesini 

etkileyen önemli bir toplum ağız-diş sağlığı sorunudur. DSÖ’nün 2003 yılında 

yayınladığı ağız sağlığı raporuna göre, bireysel ve toplumsal katılımla diş çürüğü 

prevalansını ve insidansını kontrol altına almak mümkündür. Ancak gelişmekte olan 

bir çok ülkede sağlık hizmetlerinin sınırlı olması, çocukların ağız sağlığını ideal hale 

getirmek için toplumu temel alan halk sağlığı yaklaşımı oluşturulmasını gerekli 

kılmaktadır (Petersen, 2003). Nitekim ülkemizde yapılan çalışmalarda çeşitli yaş 

gruplarındaki çocuklarda çürük oranlarının yüksek olduğu ve koruyucu tedavilere 

ihtiyaç olduğu görülmektedir (Yazıcıoğlu ve ark., 1985a; Yazıcıoğlu ve ark., 1985b; 

Yazıcıoğlu ve ark., 1987; Aktören ve Gençay, 1990; Gül ve ark., 1993; Gökalp, 

1995; Altun ve ark., 2005; Gökalp ve ark., 2007; Kapdan ve ark., 2010).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stecks%C3%A9n-Blicks%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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Dünyada yaklaşık 30 yıldır uygulanan okul destekli florid gargara uygulamaları, halk 

sağlığı koruyucu stratejisinin önemli bir öğesidir. Yapılan çalışmalarda, okullarda 

florid gargara uygulaması ile çocuklardaki çürüklerin önemli ölçüde azaldığı 

gösterilmiştir (Marinho ve ark., 2003; Aminabadi ve ark., 2007; Chen ve ark., 2010; 

Komiyama ve ark., 2012).  

Okulları hedef alan ağız sağlığı hizmetleri ile özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük 

olan çocuklara erişilebilmekte, mevcut çürüklerin durdurulması ve yeni çürüklerin 

oluşumunun engellenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca okullarda uygulanan diş bakımı, 

özel sektörde bakım almayan ya da alamayan çocukların dental hizmetlere hem 

erişmelerini hem de bu hizmetleri kullanmalarını arttırmaktadır (Watt ve Fuller, 

1999; Niederman ve ark., 2008). 

Yaptığımız kaynak taramalarında okullarda uygulanan floridli gargara programı ile 

ilgili ülkemizde yapılmış ve sonuçları yayınlanmış bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Koruyucu uygulamalar arasında etkili, kolay, ucuz ve güvenilir yöntemlerden bir 

olan florid gargaraların özellikle yüksek çürük riskli toplumlarda bireylere 

ulaşmaktaki kolaylıkları da göz önüne alındığında yüksek çürük aktivitesine sahip 

olan bir ülke olarak toplumumuza katkısının olacağı düşünülmüştür. 

Bu nedenlerden dolayı araştırmamızda, 7-12 yaş arası çocuklarda haftalık %0,2’lik 

NaF gargara uygulamasının yeni çürük oluşumunun engellenmesindeki etkisinin ve 

bunun yanı sıra, çocuklara verilen oral hijyen eğitiminin çocukların davranışlarına ve 

ağız sağlıklarına etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Etik Kurul Onayı ve Gerekli Resmi İzinler 

Araştırma için gerekli olan etik kurul onayı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu tarafından 

alınmıştır (Karar No:14-301/Tarih: 19.07.2010) (Ek-1). 

Çalışmaya başlayabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama 

Kurulu’ndan izin alınmış olup (B.08.4.MEM.4.06.00.31-540/77661) (Ek-2), bu kurul 

tarafından üç okul belirlenmiştir. Çalışma öncesinde ilgili okullara gidilerek, 

çalışmanın amacı, yararları ve uygulama basamakları hakkında okul idaresine bilgi 

verilmiştir. Mamak Cengizhan İlköğretim Okulu yöneticilerinin yapılacak çalışmayı 

onaylaması ve desteklemesi üzerine bu okul tercih edilmiştir. 

2.2. Bireylerin Seçilmesi 

Çalışmaya dahil edilmesi gereken çocuk sayısı İstatistiksel Power Analizi’nde en az 

120 çocuk olarak belirlenmiştir (Çizelge 2.1). 
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Çizelge 2.1. Power Analizi (Etki büyüklüğü =0,35; Alfa=0,05; Beta=0,80; Teorik Power=0,82). 

 

 

 

Birey 

Sayısı 

 

7 yaş 

 

8 yaş 

 

9 yaş 

 

10 yaş 

 

11 yaş 

 

12 yaş 

  

 

Erkek 

 

Kız 

 

Erkek 

 

Kız 

 

Erkek 

 

Kız 

 

Erkek 

 

Kız 

 

Erkek 

 

Kız 

 

Erkek 

 

Kız 

 
11 

 
10 

 
10 

 
8 

 
11 

 
10 

 
11 

 
10 

 
11 

 
10 

 
11 

 
10 

 

21 

 

18 

 

21 

 

21 

 

21 

 

21 

 

120 

 

Muayene (Bir öğrenci 20 dk) 

 

Dakika 

 
420 

 
360 

 
420 

 
420 

 
420 

 
420 

  

Toplam 

Saat 

 

7 

 

6 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

40 Saat 

 

Gün 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 Gün 

 

Gargara Uygulaması (Bir öğrenci 5 Dk) 

 

Dakika 

 

105 

 

90 

 

105 

 

105 

 

105 

 

103 

  

Toplam 

Saat 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 Saat 

 

Gün 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
1 Gün 

Bir yıl içinde gruplarda kayıplarımız olabileceği de düşünülerek yaşları 7-12 arasında 

olan, herhangi bir sistemik rahatsızlığı bulunmayan, iletişim problemi olmayan, 

gargara uygulamasını yapabilen toplam 420 çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. 

Çalışma öncesinde araştırmaya dahil edilen tüm çocukların ebeveynlerine uygulama 

hakkında bilgilerin yer aldığı Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu gönderilmiş ve 

formları imzalayan ebeveynlerin çocukları çalışmaya dahil edilmiştir. Ebeveynlere 

aynı zamanda çocukların sosyo-ekonomik düzeyini ve beslenme alışkanlıklarını 

değerlendirmek amacıyla ‘Karışık Dişlenme Dönemi Ağız Diş Sağlığı Veri Toplama 

Formu’ gönderilerek anketi cevaplamaları istenmiştir.  

2.3. Çalışma Grupları 

Rastgele 3 gruba ayrılan çocuklardan; 1. gruba haftalık %0,2’lik NaF gargara 

uygulaması (n=136), 2. gruba haftalık plasebo (saf su) gargara uygulaması 

yaptırılırken (n=138), 3. gruba (kontrol grubu, n=146) herhangi bir gargara 

uygulaması yaptırılmamıştır. Çalışmada yer alan öğrencilerin yaş, cinsiyet ve çalışma 

gruplarına göre dağılımı Çizelge 2.2’te gösterilmiştir. 
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Çizelge 2.2. Öğrencilerin yaş, cinsiyet ve çalışma gruplarına göre dağılımı. 

 

Çalışma 

Grupları 

Grup 1  

(Florid Gargara Grubu) 

Grup 2 

(Plasebo Gargara Grubu) 

Grup 3 

(Kontrol Grubu) 

 

Toplam 

 

Kız 

 

Erkek 

 

Kız 

 

Erkek 

 

Kız 

 

Erkek 

7 yaş 12 14 12 16 15 15 84 

8 yaş 10 11 11 7 10 12 61 

9 yaş 10 11 10 11 9 11 62 

10 yaş 12 8 12 8 11 8 59 

11 yaş 11 11 11 14 13 16 76 

12 yaş 13 13 15 11 15 11 78 

 

Toplam 

 

68 

 

68 

 

71 

 

67 

 

73 

 

73 

 

420 

2.4. Çalışma İçin Uygulanan İşlem Basamakları 

1. Tüm grupların başlangıçta, 6. ay ve 12. ayda ağız içi muayeneleri 

yapılmıştır. 

2. Tüm grupların başlangıç, 6. ay ve 12. ay oral hijyen durumları 

belirlenmiştir. 

3. Tüm gruplardaki çocukların ebeveynlerine başlangıçta ve 12. ay 

sonunda, çocukların sosyo-ekonomik düzeyini ve beslenme 

alışkanlıklarını değerlendirmek amacıyla anket gönderilmiştir. 

4. Tüm gruplara başlangıçta, 6. ayda ve 12. ayda oral hijyen eğitimi 

verilmiştir.  

5. 1. Gruptaki çocuklara, bir eğitim-öğretim yılı boyunca haftada 1 kez 

olmak üzere %0,2’lik NaF gargara yaptırılmıştır. 

6. 2. Gruptaki çocuklara, bir eğitim-öğretim yılı boyunca haftada 1 kez 

olmak üzere plasebo gargara yaptırılmıştır. 

7. 3. Gruptaki çocuklara herhangi bir uygulama yaptırılmamıştır. 
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2.4.1. Ağız İçi Muayenelerin Yapılması 

Çalışmaya katılan çocukların tümüne başlangıç, 6. ay ve 12. ayda; DSÖ standartları 

(Oral Health Surveys, Basic Methods, 1997) doğrultusunda steril ayna ve sond 

kullanılarak, tek hekim tarafından gün ışığı altında diş taraması yapılmıştır.  

Muayene esnasında; herhangi bir çürük lezyoununa dair delil bulunmayan dişler 

‘sağlam diş’ olarak tanımlanmış, çürüğün var olup olmadığı konusunda şüpheye 

düşüldüğünde çürüksüz olarak kaydedilmiştir. Sond ile yapılan yüzey taramasında, 

mine devamlılığının kaybolması ve yumuşak çürük yüzeyin tespiti, kavitasyon 

oluşmuş dentin çürüğü, pulpayı içine alan çürükler, geçici dolgulu dişler, fissür 

örtücü sınırında çürük olan dişler, daha önce dolgu restorasyonu yapılmış ancak 

kenar uyumu bozuk ve çürüklü dişler ‘çürük’ tanımlamasına dahil edilmiştir. Diş 

yüzeyinde bir veya daha fazla sayıda daimi restorasyon mevcut ve herhangi bir çürük 

lezyonu yok ise ‘dolgulu’ olarak tanımlanmıştır. Daimi dişlerin çürüğe bağlı 

nedenlerle çekimi ise ‘çekilmiş’ olarak kaydedilmiştir (Oral Health Surveys, Basic 

Methods, 1997). Çocukların süt dişlerini fizyolojik nedenlerle mi yoksa çürüğe bağlı 

nedenlerle mi kaybettiği tam olarak belirlenemediğinden süt dişlerindeki m-s 

parametresi değerlendirme dışı bırakılmıştır. Yukarıda belirtilen kriterlere göre 

çocukların d-s, f-s, df-s (çürük ve dolgulu süt dişi yüzey sayısı), D-S, M-S, F-S, 

DMFS (çürüklü, çekilmiş ve dolgulu daimi diş yüzey sayısı) değerleri belirlenmiştir.  

2.4.2. Oral Hijyen Durumlarının Belirlenmesi 

Çalışmaya katılan tüm çocukların oral hijyen durumlarının belirlenmesi için; 

başlangıç, 6. ay ve 12. ayda Basitleştirilmiş Oral Hijyen İndeksi (OHİ-B; Greene and 

Vermillion, 1964) kullanılmıştır.  

OHİ-B’sini belirleyebilmek için, dört adet arka grup, 2 adet ön grup diş 

değerlendirilmiştir. Üst arka grup dişlerin (16 ve 26 no’lu dişler) bukkal yüzeyleri, 

alt arka grup dişlerin (36 ve 46 no’lu dişler) lingual yüzeyleri, üst ve alt ön grup 
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dişlerin (11 ve 31 no’lu dişler) labial yüzeyleri değerlendirilmiştir. Bu dişlerin 

yokluğunda en yakın komşu diş değerlendirilmeye alınmıştır. Dişlerdeki plak veya 

diş taşı miktarına göre 0-3 arasında skor verilmiştir. Diş yüzeylerinden elde edilen 

verilerin aritmetik ortalaması alınmıştır;  

- hiç plak yok ise, çok iyi 

- 0.3-0.6 arası = iyi, 

- 0.7-1.8 arası = orta, 

- 1.9-3.0 arası = zayıf, oral hijyen olarak kabul edilmiştir (de Almeida ve ark., 

2003). 

2.4.3. Sosyo-ekonomik Seviye ve Oral Hijyen Alışkanlıklarının Tespiti 

Tüm gruplardaki çocukların ebeveynlerine çalışma başında ve 12. ayda çocukların 

sosyo-ekonomik düzeyini ve beslenme alışkanlıklarını değerlendirmek amacıyla 

‘Karışık Dişlenme Dönemi Ağız Diş Sağlığı Veri Toplama Formu’ gönderilmiştir 

(Ek-3). 

2.4.4. Oral Hijyen Eğitimi Verilmesi 

Bütün çocuklara çalışmanın başında diş fırçası ve floridli diş macunu (Colgate 

Total®, Colgate-Palmolive, Çin) dağıtılmıştır. Çalışmanın yapıldığı tüm sınıflara, 

dişlerin günde iki kez, sabah kahvaltıdan sonra ve akşam yatarken fırçalanması, 

fırçalamanın en az 2 dakika sürmesi, bezelye büyüklüğündeki diş macununun fırça 

ıslatılmadan uygulanması gerektiği anlatılmıştır. Küçük başlıklı orta sertlikteki diş 

fırçası ile floridli diş macunu kullanılması önerilmiştir.  

Diş fırçalama işlemi maket üzerinde gösterilerek şu şekilde anlatılmıştır: Arka grup 

dişlerin yanak ve dil tarafına bakan yüzeyleri; diş fırçasının kılları apikale bakacak 

şekilde diş-dişeti sınırına 45 derecelik açı ile yerleştirilerek ve küçük dairesel 
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hareketlerle dişetinden dişe doğru rotasyon yaptırılarak fırçalanır. Ön dişlerin arka 

kısmında diş fırçası dik tutulur. Fırçanın ön yarısı kullanılarak yukarı ve aşağı 

hareketlerle alt ve üst ön dişlerin dile bakan yüzeyleri fırçalanır. Diş fırçası dişlerin 

çiğneyici yüzeyi üzerine yerleştirilir ve ileri-geri hareketle alt ve üst arka dişlerin 

çiğneyici yüzeyleri fırçalanır (Modifiye-Bass tekniği). Dişlerin fırçalanması işlemi 

tamamlandıktan sonra dil de fırçalanmalıdır.  

Bir ders saati süren eğitimde; kalsiyum ve fosfat içeren süt ve süt ürünlerinin diş 

sağlığına olumlu etkileri olduğu ve diş çürüğünü önlediği, karbonhidratlı gıdaların 

çürük yapıcı özellikte olduğu, şeker, çikolata, cips gibi çürük yapıcı gıdaların öğün 

aralarında ve sık tüketilmemesi gerektiği, kolalı içeceklerin yanısıra meyve sularının 

da asitli olduğu ve asitli içeceklerin dişler üzerine olumsuz etkileri olduğu, bu 

özellikteki içecekler tüketilecekse pipet kullanımının zararlı etkileri azaltabileceği ve 

asitli içeceklerden hemen sonra dişlerin fırçalanmaması, peynir gibi çürük önleyici 

ve asidi nötürleyici gıda ile öğünün tamamlanması gerektiği, yemeklerden sonra diş 

fırçalama imkanı yok ise tatlandırıcılı sakız kullanılabileceği, çocukların yaşlarına ve 

anlama kabiliyetlerine göre anlatılmış, öğrencilerin varsa soruları yanıtlanmıştır. 

2.4.5. NaF Gargara Uygulaması (Grup 1) 

Bir litre saf su içerisine hassas terazide (Sartorious-Werke, GMBH, Germany) 

ölçülen 2 gram NaF tozu (Sodium Fluoride, Merck KGaA, Germany) eklenerek 

%0,2’lik NaF gargara solüsyonu elde edilmiştir ve gargara her hafta taze olarak 

hazırlanmıştır (Şekil 2.1, 2.2). Başlangıçta rastgele 1. gruba ayrılan çocuklar; ders 

saati içinde, okul ortamında belirlenen bir odada, on kişilik gruplar halinde 

bulunmuşlardır. Çocuklara tek kullanımlık plastik bardaklar verilmiştir. Gargara 

uygulaması öncesinde ölçekli bir plastik kap yardımı ile 10 ml solüsyon ölçülmüş ve 

bu plastik bardaklara aktarılmıştır. Kronometre tutularak 1 dakika boyunca NaF 

gargara solüsyonu ağızda çalkalatılmış, süre sonunda bardaklara tükürülmesi 

istenmiş ve bardaklar çöpe atılmıştır. 
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Şekil 2.1. NaF tozu. Şekil 2.2. Hassas terazi. 

2.4.6. Plasebo Gargara Uygulaması (Grup 2) 

Plasebo gargara grubunu (Grup 2) oluşturan çocuklar; 10 kişilik gruplar halinde 

odaya alınarak, plastik bardaklardaki 10 ml saf su ile 1 dakika boyunca gargara 

yapmışlardır. 

2.4.7. Kontrol Grubu (Grup 3) 

Kontrol grubunu (Grup 3) oluşturan çocuklara herhangi bir uygulama 

yaptırılmamıştır. 

2.5. Çalışmanın Sonlandırılması 

Florid gargara (Grup 1) ve plasebo gargara (Grup 2) uygulaması 2010-2011 eğitim-

öğretim yılı boyunca devam etmiş ve 32 haftada tamamlanmıştır. Çocukların eğitim 

öğretim yılının başında, 6. ayda ve 12. ayda df-s, DMFS ve OHİ-B verileri alınmıştır. 

Çalışmanın 12. ayında çocukların beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikleri 

değerlendirmek amacıyla ‘Karışık Dişlenme Dönemi Ağız Diş Sağlığı Veri Toplama 
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Formu’ ebeveynlere yeniden gönderilmiştir. Anket formları alınarak çalışma 

sonlandırılmıştır.  

2.6. İstatistiksel Analiz 

Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 12 paket programı yardımı ile 

değerlendirilmiştir.Yaş grupları ve gruplar için yapılan normallik testleri sonucu 

verilerin normal dağılmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle iki değişkenli yaş grubu için 

yapılan karşılaştırmalarda Mann-Whitney U Testi, üç değişkenli grup için yapılan 

karşılaştırmalarda Kruskal-Wallis H Testi kullanılmıştır. Kategorik değişkenlerin 

karşılaştırılmasında Ki Kare Testi kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 

kullanılmış olup, p<0,05 olması durumunda anlamlı farklılığın olduğu, p>0,05 

olması durumunda ise anlamlı farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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3. BULGULAR 

3.1. Çalışma Gruplarının Analizi 

Çalışmaya, yaşları 7-12 arasında değişen (yaş ortalaması 9,48) 212’si kız 208’i erkek 

toplam 420 çocuk ile başlanmıştır. Ancak; çalışmanın ilerleyen dönemlerinde 11 yaş 

grubundan 1 kız, 2 erkek (Grup 3’ten 3 kişi) ve 12 yaş grubundan 3 erkek (Grup 

1’den 1 kişi, Grup 2’den 1 kişi, Grup 3’ten de 1 kişi) okul değişikliği nedeniyle 

çalışma dışı bırakılarak 414 çocuk ile çalışmaya devam edilmiştir. Çalışmaya devam 

eden çocukların yaş ve cinsiyete göre dağılımı Çizelge 3.1’de verilmiştir. 

Çizelge 3.1. Grupların yaş ve cinsiyete göre dağılımı. 

 

Gruplar 

 

Cinsiyet 

 

Grup 1 

(NaF Gargara Grubu) 

 

Grup 2 

(Plasebo Gargara Grubu) 

 

Grup 3 

(Kontrol Grubu) 

 

Toplam 

 

7 yaş 

Kız 12 12 15 39  

84 Erkek 14 16 15 45 

 

8 yaş 

Kız 10 11 10 31  

61 Erkek 11 7 12 30 

 

9 yaş 

Kız 10 10 9 29  

62 Erkek 11 11 11 33 

 

10 yaş 

Kız 12 12 11 35  

59 Erkek 8 8 8 24 

 

11 yaş 

Kız 11 11 12 34  

73 Erkek 11 14 14 39 

 

12 yaş 

Kız 13 15 15 43  

75 Erkek 12 10 10 32 

 

Toplam 

 

135 

 

137 

 

142 

 

414 

3.1.1. Sosyo-demografik Bulgular 

Sosyo-demografik bulgular, ebeveynlerin cevaplandırdığı ‘Karışık Dişlenme Dönemi 

Ağız Diş Sağlığı Veri Toplama Formu’na göre belirlenmiştir. Buna göre öğrencilerin 

çoğunun kendisine ait odasının olduğu ve 2-3 çocuklu ailelerde yaşadıkları, annelerin 
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çok büyük bir çoğunluğunun (%79,9) ilkokul mezunu olduğu ve çalışmadığı 

(%89,6), babaların ise yine büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu (%77,4) olduğu ve 

çalıştıkları (%89,5) tespit edilmiştir. Bir formda annenin vefatı, üç formda babanın 

vefatı nedeniyle ilgili sorular boş bırakılmıştır, dört formda ise babanın yaşının ve 

çalışıp çalışmadığının bilinmediği belirtilmiştir (Çizelge 3.2). 

Çizelge 3.2. Sosyo-demografik dağılım. 

 

Anket Sorusu 

 

 

Ebeveynlerin Verdiği Cevap 

 

Cevap Sayısı 

 

Cevap % 

 

Çocuğun kendisine ait odası 

var mı? 

Evet 249 60,1 

Hayır 165 39,9 

Toplam 414 100,0 

 

 

 

Ailedeki çocuk sayısı kaç? 

1 Çocuk 44 10,6 

2 Çocuk 173 41,8 

3 Çocuk 135 32,6 

4 ve Üstü Çocuk 62 15,0 

Toplam 414 100,0 

 

 

Annenin yaşı kaç? 

20-29 yaş 73 17,7 

30-39 yaş 256 62,0 

40 ve Üstü yaş 84 20,3 

Toplam 413 100,0 

 

 

Annenin öğrenim durumu 

nedir? 

Okur-Yazar Değil 20 4,8 

İlkokul Mezunu 330 79,7 

Lise Mezunu 57 13,8 

Üniversite Mezunu 7 1,7 

Toplam 414 100,0 

 

Anne çalışıyor mu? 

Çalışmıyor 370 89,6 

Çalışıyor 43 10,4 

Toplam 413 100,0 

 

 

 

Babanın yaşı kaç? 

25-32 yaş 63 15,5 

33-40 yaş 235 57,7 

41-48 yaş 84 20,6 

49 ve üstü yaş 25 6,1 

Toplam 407 100,0 

 

 

Babanın öğrenim durumu 

nedir? 

Okur-Yazar Değil 5 1,2 

İlkokul Mezunu 318 77,4 

Lise Mezunu 76 18,5 

Üniversite Mezunu 12 2,9 

Toplam 411 100,0 

 

Baba çalışıyor mu? 

Çalışmıyor 43 10,5 

Çalışıyor 367 89,5 

Toplam 410 100,0 
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3.2. Ağız İçi Bulguların Analizi 

Ağız içi bulguların değerlendirmesinde df-s, DMFS indeksi ve OHİ-B 

(Basitleştirilmiş Oral Hijyen İndeksi) kullanılmıştır. 

Çalışma başında yapılan ağız içi muayenede çocuklardan sadece 23’ünün (13 kız, 10 

erkek) çürüksüz olduğu ve çürük prevalansının %94,5 olduğu belirlenmiştir. 

Başlangıç, 6. ay ve 12. ay ölçüm dönemlerinde elde edilen verilere göre; df-s/DMFS 

değerinin cinsiyete göre karşılaştırması, d-s, f-s, df-s, D-S, M-S, F-S, DMFS 

değerlerinin gruplar arasında ve grupların kendi içinde karşılaştırması yapılmıştır.  

Başlangıç, 6. ay ve 12. ay ölçüm dönemlerinde elde edilen verilere göre; OHİ-B’nin 

cinsiyete göre, gruplar arasında ve grupların kendi içinde karşılaştırması yapılmıştır. 

3.2.1. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay df-s Değerlerinin Cinsiyete Göre 

Karşılaştırılması 

df-s ortalama değerleri cinsiyete göre karşılaştırıldığında, hiçbir ölçüm zamanında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilememiştir (p>0,05) (Çizelge 3.3, Şekil 

3.1). 
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Çizelge 3.3. Başlangıç, 6. ay ve 12. ay df-s değerlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması 

 
Cinsiyet Mann-Whitney U Testi 

n Ort. Min. Maks. S.S. Sıra Ort. U p 

df-s (başlangıç) Kız 212 5,40 0,00 42,00 5,62 208,75 21.677,000 0,764 

Erkek 208 5,22 0,00 24,00 4,67 212,28 

df-s  

(6. ay) 

Kız 211 4,69 0,00 48,00 5,65 206,05 21.104,000 0,441 

Erkek 203 4,69 0,00 22,00 4,63 215,04 

df-s  

(12. ay) 

Kız 211 5,28 0,00 56,00 6,73 208,27 21.579,000 0,764 

Erkek 203 4,89 0,00 27,00 5,17 211,75 

 

 

Şekil 3.1. df-s değerlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. 

3.2.2. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay DMFS Değerlerinin Cinsiyete Göre 

Karşılaştırılması 

Cinsiyete göre DMFS ortalama değerleri karşılaştırıldığında, tüm ölçüm 

zamanlarında kızlardaki DMFS ortalamasının istatistiksel olarak anlamlı derecede 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). (Çizelge 3.4, Şekil 3.2). 
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Çizelge 3.4. Başlangıç, 6. ay ve 12. ay DMFS değerlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. 

 Cinsiyet Mann-Whitney U Testi 

n Ort. Min. Maks. S.S. Sıra Ort. U p 

DMFS 

(başlangıç) 

Kız 212 2,33 0 22 2,97 219,81  

18.820,000 

 

0,026* 

Erkek 208 1,68 0 12 2,20 194,71 

DMFS 

(6. ay) 

Kız 211 2,77 0 26 3,35 214,97  

17.480,000 

 

0,017* 

Erkek 203 2,00 0 13 2,36 187,90 

DMFS 

(12. ay) 

Kız 211 3,50 0 26 3,57 216,31  

17.909,500 

 

0,022* 
Erkek 203 2,79 0 15 2,74 189,91 

 *p<0,05 

 

Şekil 3.2. DMFS değerlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. 

3.2.3. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay Süt Dişlerindeki Çürük Yüzey Sayısının (d-s) 

Değerlendirilmesi 

3.2.3.1. Grup 1’e Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay d-s Değerlerinin 

Karşılaştırılması 

Grup 1’de; başlangıç ile 6. ay d-s değerleri ve başlangıç ile 12. ay d-s değerleri 

açısından anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 6. ay ve 12. ay d-s 

değerleri başlangıç değerlerinden anlamlı derecede daha düşük bulunmuştur.  6. 

ay ile 12. ay d-s değerleri arasında ise anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). 



 

 

 

68 

İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte 6. ay d-s değeri 12. ay değerinden 

daha düşüktür (Çizelge 3.5, Şekil 3.3).  

Çizelge 3.5. Grup 1’deki d-s değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 1 (Florid Gargara Grubu)  

Tie 

 

Pozitif 

Rank 

 

Negatif 

Rank 

 

p n Ort. Min. Maks. S.S. 

d-s (başlangıç) 136 4,44 0 24 5,24  

66 

 

12 

 

48 

 

0,000* 

d-s (6. ay) 135 3,34 0 19 4,32 

d-s (başlangıç) 136 4,44 0 24 5,24  

45 

 

29 

 

56 

 

0,000* 

d-s (12. ay) 135 3,44 0 21 4,76 

d-s (6. ay) 135 3,34 0 19 4,32  

61 

 

33 

 

31 

 

0,654 

d-s (12. ay) 135 3,44 0 21 4,76 

*p<0,05 

 

Şekil 3.3. Grup 1’deki d-s değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 
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3.2.3.2. Grup 2’ye Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay d-s Değerlerinin 

Karşılaştırılması 

Grup 2’de Başlangıç d-s değeri ile 6. ay ve 12. ay değerleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 6. ay d-s değeri 12. ay değerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük bulunmuştur (p<0,05). (Çizelge 3.6, 

Şekil 3.4). 

Çizelge 3.6. Grup 2’deki d-s değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 2 (Plasebo Gargara Grubu)  

Tie 

Pozitif 

Rank 

Negatif 

Rank 

p 

n Ort. Min. Maks. S.S. 

d-s (başlangıç) 138 4,08 0 42 5,16 73 25 35 0,126 

d-s (6. ay) 137 3,85 0 48 5,69 

d-s (Başlangıç) 138 4,08 0 42 5,16 49 43 44 0,294 

d-s (12. ay) 137 4,45 0 56 6,91 

d-s (6. ay) 137 3,85 0 48 5,69 60 43 30 0,034* 

d-s (12. ay) 137 4,45 0 56 6,91 

*p<0,05 

 

Şekil 3.4. Grup 2’deki d-s değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 
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3.2.3.3. Grup 3’e Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay d-s Değerlerinin 

Karşılaştırılması 

Grup 3’te; 6. ay ve 12. ay d-s değerleri, başlangıç değerine göre istatistiksel olarak 

anlamlı derecede daha düşük bulunmuştur (p<0,05). 6. ay değeri ile 12. ay değeri 

arasında ise anlamlı farklılık olmamakla birlikte d-s 6. ay değeri daha düşüktür 

(p>0,05) (Çizelge 3.7, Şekil 3.5). 

Çizelge 3.7. Grup 3’teki d-s değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 3 (Kontrol Grubu)  

Tie 

Pozitif 

Rank 

Negatif Rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. 

d-s 

(başlangıç) 

146 4,47 0 18 4,23 68 20 49 0,000* 

d-s (6. ay) 142 3,29 0 22 4,03 

d-s 

(başlangıç) 

146 4,47 0 18 4,23 42 40 57 0,044* 

d-s (12. ay) 142 3,79 0 27 5,20 

d-s (6. ay) 142 3,29 0 22 4,03 54 49 34 0,088 

d-s (12. ay) 142 3,79 0 27 5,20 

*p<0,05 

 

Şekil 3.5. Grup 3’teki d-s değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 
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3.2.3.4. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay d-s Değerinin Gruplar Arasında 

Karşılaştırılması 

Çalışmanın tüm ölçüm zamanlarında çürük değerlerinde gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı 

olmamakla birlikte Başlangıç d-s ortalaması Grup 3’te, 6. ay ve 12. ay d-s ortalaması 

ise Grup 2’de en yüksektir (Çizelge 3.8). 

Çizelge 3.8. Başlangıç, 6. ay ve 12. ay d-s değerlerinin gruplar açısından karşılaştırılması. 

  

Grup 

 

Kruskal-Wallis H Testi 

 

İkili 

Karşılaştırma 
n Ort. Min. Maks. S.S. Sıra 

Ort. 

Ki 

Kare 

p 

 

 

 

d-s (başlangıç) 

 
Grup 1 

 
136 

 
4,44 

 
0 

 
24 

 
5,24 

 
204,12 

 
 

 

 
1,436 

 
 

 

 
0,488 

 
 

 

 
- 

 
Grup 2 

 
138 

 
4,08 

 
0 

 
42 

 
5,16 

 
201,01 

 

Grup 3 

 

146 

 

4,47 

 

0 

 

18 

 

4,23 

 

216,98 

 

 

 

d-s (6. ay) 

 

Grup 1 

 

135 

 

3,34 

 

0 

 

19 

 

4,32 

 

197,19 

 

 

 
 

0,579 

 

 

 
 

0,749 

 

 

 

 

- 

 

Grup 2 

 

137 

 

3,85 

 

0 

 

48 

 

5,69 

 

207,39 

 
Grup 3 

 
142 

 
3,29 

 
0 

 
22 

 
4,03 

 
199,78 

 

 

 

d-s (12. ay) 

 

Grup 1 

 

135 

 

3,44 

 

0 

 

21 

 

4,76 

 

195,78 

 

 
 

 

1,337 

 

 
 

 

0,512 

 

 

 

 

- 

 

Grup 2 

 

137 

 

4,45 

 

0 

 

56 

 

6,91 

 

211,45 

 

Grup 3 

 

142 

 

3,79 

 

0 

 

27 

 

5,20 

 

201,49 

3.2.4. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay Süt Dişlerindeki Dolgulu Yüzey Sayısının (f-s) 

Değerlendirilmesi 

3.2.4.1. Grup 1’e Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay f-s Değerinin Karşılaştırılması 

Başlangıç, 6. ay ve 12. ay süt dişi dolgulu yüzey sayısı değerlendirildiğinde, dolgulu 

yüzey sayısının zamanla artış gösterdiği ve başlangıca göre bu artışın istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu (p<0,05), 6. ay ve 12. ay değerleri karşılaştırıldığında ise 
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anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte 12. ay f-s değerinin daha yüksek olduğu 

gözlenmiştir (Çizelge 3.9, Şekil 3.6). 

Çizelge 3.9. Grup 1’deki f-s değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 1 (Florid Gargara Grubu) Tie Pozitif 

Rank 

Negatif 

Rank 

p 

n Ort. Min. Maks. S.S. 

 

f-s (başlangıç) 

 
136 

 
1,18 

 
0 

 
16 

 
2,87 

 
95 

 
19 

 
12 

 

0,034* 

 

f-s (6. ay) 

 

135 

 

1,61 

 

0 

 

16 

 

2,98 

 

f-s (başlangıç) 

 

136 

 

1,18 

 

0 

 

16 

 

2,87 

 

91 

 

27 

 

12 
 

0,034* 

 

f-s (12. ay) 

 

135 

 

1,77 

 

0 

 

14 

 

3,07 

 

f-s (6. ay) 

 

135 

 

1,61 

 

0 

 

16 

 

2,98 

 

98 

 

15 

 

12 

 

0,492 

 

f-s (12. ay) 

 

135 

 

1,77 

 

0 

 

14 

 

3,07 

*p<0,05 

 

Şekil 3.6. Grup 1’e ait f-s değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması.  

3.2.4.2. Grup 2’ye Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay f-s Değerinin Karşılaştırılması 

Grup 2’de 6. ay süt dişi dolgulu yüzey sayısı ortalaması, başlangıç değerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede artış göstermiş (p<0,05), 12. ay ölçümlerinde ise 

6. ay değerlerinin altına düşmüş ancak anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır (p>0,05). 

(Çizelge 3.10, Şekil 3.7) 
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Çizelge 3.10. Grup 2’deki f-s değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 2 (Plasebo Gargara Grubu) Tie Pozitif Rank Negatif Rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. 

f-s (başlangıç) 138 1,13 0 10 2,29 101  

23 

 

9 

 

0,016* 
f-s (6. ay) 137 1,49 0 16 2,97 

f-s (başlangıç) 138 1,13 0 10 2,29 90  

20 

 

26 

 

0,904 
f-s (12. ay) 137 1,16 0 15 2,51 

f-s (6. ay) 137 1,49 0 16 2,97 91  

13 

 

29 

 

0,090 
f-s (12. ay) 137 1,16 0 15 2,51 

*p<0,05 

 

Şekil 3.7. Grup 2’ye ait f-s değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

3.2.4.3. Grup 3’e Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay f-s Değerinin Karşılaştırılması 

Başlangıca göre 6. aydaki süt dişi dolgulu yüzey sayısı ortalama değerinde 

istatistiksel olarak anlamlı derecede bir artış gözlenmiş (p<0,05), 12. ayda tespit 

edilen fark ise anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) (Çizelge 3.11, Şekil 3.8).  
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Çizelge 3.11. Grup 3’teki f-s değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 3 (Kontrol Grubu) Tie Pozitif Rank Negatif Rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. 

f-s (başlangıç) 146 0,86 0 8 1,79 109  

17 

 

11 

 

0,041* 
f-s (6. ay) 142 1,13 0 9 2,11 

f-s (başlangıç) 146 0,86 0 8 1,79 91  

23 

 

25 

 

0,188 
f-s (12. ay) 142 1,19 0 8 2,29 

f-s (6. ay) 142 1,13 0 9 2,11 106  

12 

 

19 

 

0,790 
f-s (12. ay) 142 1,19 0 8 2,29 

*p<0,05 

 

Şekil 3.8. Grup 3’e ait f-s Değerinin Ölçüm Zamanına Göre Karşılaştırılması  

3.2.4.4. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay f-s Değerinin Gruplar Arasında 

Karşılaştırılması 

Çalışmanın hiçbir ölçüm zamanında gruplar arasında f-s değerleri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Grup 1’deki f-s 

değerinin istatistiksel olarak anlamlı olmasa da diğer gruplara göre daha yüksek 

olduğu gözlenmiştir (Çizelge 3.12, Şekil 3.9). 
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Çizelge 3.12. Başlangıç, 6. ay ve 12. ay f-s değerlerinin gruplar açısından karşılaştırılması. 

 Grup Kruskal-Wallis H Testi  

 

İkili 

Karşılaştırma n Ort. Min. Maks. S.S. Sıra 

Ort. 

Ki 

Kare 

p 

 

 

 

f-s (başlangıç) 

 

Grup 1 

 

136 

 

1,18 

 

0 

 

16 

 

2,87 

 

203,31 

 

 

 
1,046 

 

 

 
0,593 

 

 

 
-  

Grup 2 
 

138 
 

1,13 
 
0 

 
10 

 
2,29 

 
213,98 

 
Grup 3 

 
146 

 
0,86 

 
0 

 
8 

 
1,79 

 
205,23 

 

 

 

f-s (6. ay) 

 

Grup 1 

 

135 

 

1,61 

 

0 

 

16 

 

2,98 

 

205,86 

 

 
 

0,734 

 

 
 

0,693 

 

 
 

-  

Grup 2 

 

137 

 

1,49 

 

0 

 

16 

 

2,97 

 

202,94 

 

Grup 3 

 

142 

 

1,13 

 

0 

 

9 

 

2,11 

 

196,2 

 

 

 

f-s (12. ay) 

 
Grup 1 

 
135 

 
1,77 

 
0 

 
14 

 
3,07 

 
214,09 

 
 

 

2,75 

 
 

 

0,253 

 
 

 

-  

Grup 2 

 

137 

 

1,16 

 

0 

 

15 

 

2,51 

 

197,84 

 

Grup 3 

 

142 

 

1,19 

 

0 

 

8 

 

2,29 

 

197,68 

 

Şekil 3.9. f-s değerinin gruplar arasında karşılaştırılması. 
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3.2.5. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay Süt Dişlerindeki Çürük ve Dolgulu Yüzey 

Sayısının (df-s) Değerlendirilmesi 

3.2.5.1. Grup 1’e Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay df-s Değerlerinin 

Karşılaştırılması 

Başlangıç df-s değerlerinin 6. ay ve 12. ay verilerine göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede daha yüksek olduğu (p<0,05), 6. ay ile 12. ay değerleri arasında ise anlamlı 

farklılık oluşmadığı gözlenmiştir (p>0,05). (Çizelge 3.13, Şekil 3.10).  

Çizelge 3.13. Grup 1’deki df-s değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 
Grup Wilcoxon Test 

Grup 1 (Florid Gargara Grubu) tie negatif rank pozitif rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. n n n 

df-s (başlangıç) 136 5,62 0,00 24,00 5,51 66 44 16 0,000* 

df-s (6. ay) 135 4,95 0,00 20,00 5,02 

df-s (başlangıç) 136 5,62 0,00 24,00 5,51 51 47 32 0,042* 

df-s (12. ay) 135 5,21 0,00 21,00 5,23 

df-s (6. ay) 135 4,95 0,00 20,00 5,02 67 26 32 0,755 

df-s (12. ay) 135 5,21 0,00 21,00 5,23 

*p<0,05 

 

Şekil 3.10. Grup 1’e ait df-s değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması.  
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3.2.5.2. Grup 2’ye Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay df-s Değerlerinin 

Karşılaştırılması 

Grup 2’de başlangıç, 6. ay ve 12. ay df-s ortalama değerleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05) (Çizelge 3.14).  

Çizelge 3.14. Grup 2’deki df-s değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 2 (Plasebo Gargara Grubu) tie negatif rank pozitif rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. n n n 

df-s (başlangıç) 138 5,21 0,00 42,00 5,60 66 30 37 0,466 

df-s (6. ay) 137 5,34 0,00 48,00 6,12 

df-s (başlangıç) 138 5,21 0,00 42,00 5,60 48 44 44 0,247 

df-s (12. ay) 137 5,61 0,00 56,00 7,20 

df-s (6. ay) 137 5,34 0,00 48,00 6,12 59 36 38 0,435 

df-s (12. ay) 137 5,61 0,00 56,00 7,20 

3.2.5.3. Grup 3’e Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay df-s Değerlerinin 

Karşılaştırılması 

Grup 3’te başlangıç df-s değerlerinin 6. ay verilerine göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede daha yüksek olduğu (p<0,05), başlangıç ile 12. ay ve 6. ay ile 12. ay 

değerleri arasında ise anlamlı farklılık oluşmadığı gözlenmiştir (p>0,05) (Çizelge 

3.15, Şekil 3.11). 
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Çizelge 3.15. Grup 3’teki df-s değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 3 (Kontrol Grubu) tie negatif rank pozitif rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. n n n 

df-s (başlangıç) 146 5,33 0,00 18,00 4,35 71 42 24 0,001* 

df-s (6. ay) 142 4,43 0,00 22,00 4,25 

df-s (başlangıç) 146 5,33 0,00 18,00 4,35 39 55 45 0,305 

df-s (12. ay) 142 4,98 0,00 27,00 5,48 

df-s (6. ay) 142 4,43 0,00 22,00 4,25 51 38 48 0,214 

df-s (12. ay) 142 4,98 0,00 27,00 5,48 

*p<0,05 

 

Şekil 3.11. Grup 3’e ait df-s değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

3.2.5.4. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay df-s Değerlerinin Gruplar Arasında 

Karşılaştırılması 

Çalışmanın hiçbir ölçüm zamanında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

tespit edilmemiştir (p>0,05) (Çizelge 3.16). 
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Çizelge 3.16. Başlangıç, 6. ay ve 12. ay df-s değerlerinin gruplar açısından karşılaştırılması. 

 
Grup Kruskal-Wallis H Testi 

n Ort. Min. Maks. S.S. Sıra 

Ort. 

H p 

 

df-s (başlangıç) 

Grup 1 136 5,62 0,00 24,00 5,51 208,67  

0,859 

 

0,651 Grup 2 138 5,21 0,00 42,00 5,60 200,30 

Grup 3 146 5,33 0,00 18,00 4,35 213,34 

 

df-s (6. ay) 

Grup 1 135 4,95 0,00 20,00 5,02 202,48  

0,637 

 

0,727 Grup 2 137 5,34 0,00 48,00 6,12 206,66 

Grup 3 142 4,43 0,00 22,00 4,25 195,71 

 

df-s (12. ay) 

Grup 1 135 5,21 0,00 21,00 5,23 206,32  

0,431 

 

0,806 Grup 2 137 5,61 0,00 56,00 7,20 205,08 

Grup 3 142 4,98 0,00 27,00 5,48 197,86 

3.2.6. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay Daimi Dişlerdeki Çürük Diş Yüzey Sayısının 

(D-S) Değerlendirilmesi 

3.2.6.1. Grup 1’e Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay D-S Değerlerinin 

Karşılaştırılması 

Grup 1’de Başlangıç D-S değeri ile 6. ay değeri arasında anlamlı farklılık 

olmamasına rağmen (p>0,05), 12. ay değeri arasında anlamlı farklılık olduğu 

(p<0,05) ve başlangıç D-S değerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük 

olduğu belirlenmiştir. 6. ay D-S değeri ile 12. ay değeri arasında da anlamlı farklılık 

bulunmuş (p<0,05), 6. ay D-S değerinin daha düşük olduğu görülmüştür (Çizelge 

3.17, Şekil 3.12). 
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Çizelge 3.17. Grup 1’deki D-S değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 1 (Florid Gargara Grubu) Tie Pozitif Rank Negatif Rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. 

D-S (başlangıç)  
136 

 
1,24 

 
0 

 
7 

 
1,69 

 
108 

 
11 

 
7 

 
0,911 

D-S (6. ay)  

135 

 

1,24 

 

0 

 

7 

 

1,64 

D-S (başlangıç)  

136 

 

1,24 

 

0 

 

7 

 

1,69 

 

81 

 

37 

 

13 
 

0,027* 

D-S (12. ay)  

135 

 

1,44 

 

0 

 

7 

 

1,67 

D-S (6. ay)  

135 

 

1,24 

 

0 

 

7 

 

1,64 

 

89 

 

29 

 

8 

 

0,006* 

D-S (12. ay)  

135 

 

1,44 

 

0 

 

7 

 

1,67 

*p<0,05 

 

Şekil 3.12. Grup 1’e ait D-S değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

3.2.6.2. Grup 2’ye Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay D-S Değerlerinin 

Karşılaştırılması 

Grup 2’de başlangıç D-S değeri ile hem 6. ay hem de 12. ay değerleri arasında 

anlamlı farklılık olduğu (p<0,05), başlangıç D-S değerinin 6. ay ve 12. ay 

değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük olduğu görülmüştür. 6. 

ay D-S değeri ile 12. ay değeri arasında da anlamlı farklılık bulunmuş (p<0,05), 12. 

ay değerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla olduğu belirlenmiştir 

(Çizelge 3.18, Şekil 3.13). 



 

 

 

81 

Çizelge 3.18. Grup 2’deki D-S değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 2 (Plasebo Gargara Grubu) Tie Pozitif Rank Negatif Rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. 

D-S (başlangıç) 138 1,58 0 12 2,02  

93 

 

32 

 

8 

 

0,007* 
D-S (6. ay) 137 1,61 0 7 1,70 

D-S (başlangıç) 138 1,58 0 12 2,02  

59 

 

70 

 

7 

 

0,000* 
D-S (12. ay) 137 2,29 0 12 1,96 

D-S (6. ay) 137 1,61 0 7 1,70  

75 

 

56 

 

2 

 

0,000* 
D-S (12. ay) 137 2,29 0 12 1,96 

*p<0,05 

 

Şekil 3.13. Grup 2’ye ait D-S değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması.  

3.2.6.3. Grup 3’e Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay D-S Değerlerinin 

Karşılaştırılması 

Grup 3’teki daimi diş çürüklü yüzey sayısı, hem 6. ay değerlendirmesinde hem de 

12. ay değerlendirmesinde istatistiksel olarak anlamlı derecede artış göstermiştir 

(p<0,05). (Çizelge 3.19, Şekil 3.14). 
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Çizelge 3.19. Grup 3’teki D-S değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 3 (Kontrol Grubu) Tie Pozitif Rank Negatif Rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. 

D-S (başlangıç) 146 1,58 0 12 1,86  

94 

 

33 

 

10 

 

0,008* 
D-S (6. ay) 142 1,78 0 9 1,87 

D-S (başlangıç) 146 1,58 0 12 1,86  

39 

 

89 

 

11 

 

0,000* 
D-S (12. ay) 142 2,70 0 12 2,22 

D-S (6. ay) 142 1,78 0 9 1,87  

52 

 

75 

 

10 

 

0,000* 
D-S (12. ay) 142 2,70 0 12 2,22 

*p<0,05 

 

Şekil 3.14. Grup 3’e ait D-S değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

3.2.6.4. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay D-S Değerlerinin Gruplar Arasında 

Karşılaştırılması 

Çalışma başlangıcında yapılan ağız içi muayenede; gruplar arasında D-S Başlangıç 

değerleri açısından anlamlı farklılık olmadığı halde (p>0,05) çalışmanın 6. ayında 

Grup 1 ve Grup 3 arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu (p<0,05), Grup 

1’deki D-S ortalamasının Grup 3’e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 

düşük olduğu görülmüştür. Çalışmanın 12. ayında ise; hem Grup 1 ve Grup 2 

arasında hem de Grup 1 ve Grup 3 arasında anlamlı farklılık olduğu (p<0,05), Grup 

1’deki D-S ortalamasının Grup 2’ye ve Grup 3’e göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 3.20, Şekil 3.15). 
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Çizelge 3.20. Başlangıç, 6. ay ve 12. ay D-S değerlerinin gruplar açısından karşılaştırılması. 

  

Grup 

Kruskal-Wallis H Testi İkili 

Karşılaştırma 

n Ort. Min. Maks. S.S. Sıra 

Ort. 

Ki 

Kare 

p 

 

 

 

D-S (başlangıç) 

 

Grup 1 

 

136 

 

1,24 

 

0 

 

7 

 

1,69 

 

193,1 

 

 

 
3,611 

 

 

 
0,164 

 

 

 
-  

Grup 2 
 

138 
 

1,58 
 
0 

 
12 

 
2,02 

 
210,6 

 
Grup 3 

 
146 

 
1,58 

 
0 

 
12 

 
1,86 

 
218,2 

 

 

 

D-S (6. ay) 

 

Grup 1 

 

135 

 

1,24 

 

0 

 

7 

 

1,64 

 

179,17 

 

 
 

7,837 

 

 
 

0,020 

 

 

 

1-3*  

Grup 2 

 

137 

 

1,61 

 

0 

 

7 

 

1,70 

 

207,57 

 

Grup 3 

 

142 

 

1,78 

 

0 

 

9 

 

1,87 

 

215,85 

 

 

 

D-S (12. ay) 

 
Grup 1 

 
135 

 
1,44 

 
0 

 
7 

 
1,67 

 
160,52 

 
 

 

29,027 

 
 

 

0,000 

 

 

1-2* 

 

 

1-3* 

 

Grup 2 

 

137 

 

2,29 

 

0 

 

12 

 

1,96 

 

213,98 

 

Grup3 

 

142 

 

2,70 

 

0 

 

12 

 

2,22 

 

233,76 

*p<0,05 

 

Şekil 3.15. D-S değerinin gruplar arasında karşılaştırılması. 
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3.2.7. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay Daimi Dişlerdeki Çekilmiş Diş Yüzey Sayısının 

(M-S) Değerlendirilmesi 

3.2.7.1. Grup 1’e Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay M-S Değerinin 

Karşılaştırılması 

Grup 1’de hiçbir ölçüm zamanında M-S ortalama değerleri açısından istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05) (Çizelge 3.21). 

Çizelge 3.21. Grup 1’deki M-S değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 1 (Florid Gargara Grubu) Tie Pozitif Rank Negatif Rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. 

M-S (Başlangıç) 136 0,19 0 10 1,13  

125 

 

1 

 

0 

 

0,317 
M-S (6. Ay) 135 0,28 0 20 1,92 

M-S (Başlangıç) 136 0,19 0 10 1,13  

130 

 

1 

 

0 

 

0,317 
M-S (12. Ay) 135 0,27 0 20 1,89 

M-S (6. Ay) 135 0,28 0 20 1,92 126 0 0 1,000 

M-S (12. Ay) 135 0,27 0 20 1,89 

3.2.7.2. Grup 2’ye Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay M-S Değerinin 

Karşılaştırılması 

Grup 2’de hiçbir ölçüm zamanında M-S ortalama değerleri açısından istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05) (Çizelge 3.22). 
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Çizelge 3.22. Grup 2’deki M-S değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 2 (Plasebo Gargara Grubu) Tie Pozitif Rank Negatif Rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. 

M-S (başlangıç) 138 0,04 0 5 0,43  

129 

 

4 

 

0 

 

0,063 
M-S (6. ay) 137 0,26 0 10 1,41 

M-S (başlangıç) 138 0,04 0 5 0,43  

132 

 

4 

 

0 

 

0,066 
M-S (12. ay) 137 0,29 0 15 1,70 

M-S (6. ay) 137 0,26 0 10 1,41  

132 

 

1 

 

0 

 

0,317 
M-S (12. ay) 137 0,29 0 15 1,70 

3.2.7.3. Grup 3’e Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay M-S Değerinin 

Karşılaştırılması 

M-S değerleri başlangıç, 6. ay ve 12. ayda yapılan değerlendirmede birbirine eşit 

bulunmuştur (Çizelge 3.23). 

Çizelge 3.23. Grup 3’teki M-S değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 3 (Kontrol Grubu) Tie Pozitif Rank Negatif Rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. 

M-S (başlangıç) 146 0,32 0 20 1,90  

137 

 

0 

 

0 

 

1,000 
M-S (6. ay) 142 0,32 0 20 1,91 

M-S (başlangıç) 146 0,32 0 20 1,90  

138 

 

1 

 

0 

 

0,317 
M-S (12. ay) 142 0,32 0 20 1,92 

M-S (6. ay) 142 0,32 0 20 1,91  

136 

 

1 

 

0 

 

0,317 
M-S (12. ay) 142 0,32 0 20 1,92 
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3.2.7.4. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay M-S Değerlerinin Gruplar Arasında 

Karşılaştırılması 

Çalışmanın tüm ölçüm zamanlarında gruplar arasında M-S ortalaması bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05) (Çizelge 3.24).  

Çizelge 3.24. Başlangıç, 6. ay ve 12. ay M-S değerlerinin gruplar açısından karşılaştırılması. 

  

Grup 

Kruskal-Wallis H Testi İkili 

Karşılaştırma 

n Ort. Min. Maks. S.S. Sıra 

Ort. 

Ki 

Kare 

p 

 

 

 

M-S (başlangıç) 

 

Grup 1 

 

136 

 

0,19 

 

0 

 

10 

 

1,13 

 

208,14 

 

 

 
3,366 

 

 

 
0,186 

 

 

 
-  

Grup 2 
 

138 
 

0,04 
 

0 
 
5 

 
0,43 

 
203,5 

 
Grup 3 

 
146 

 
0,32 

 
0 

 
20 

 
1,90 

 
210,75 

 

 

 

M-S (6. ay) 

 
Grup 1 

 
135 

 
0,28 

 
0 

 
20 

 
1,92 

 
200,33 

 
 

 

0,221 

 
 

 

0,895 

 
 

 

-  
Grup 2 

 
137 

 
0,26 

 
0 

 
10 

 
1,41 

 
201,52 

 

Grup 3 

 

142 

 

0,32 

 

0 

 

20 

 

1,91 

 

202,53 

 

 

 

M-S (12. ay) 

 

Grup 1 

 

135 

 

0,27 

 

0 

 

20 

 

1,89 

 

202,2 

 

 
 

0,295 

 

 
 

0,863 

 

 
 

-  

Grup 2 

 

137 

 

0,29 

 

0 

 

15 

 

1,70 

 

203,49 

 

Grup 3 

 

142 

 

0,32 

 

0 

 

20 

 

1,92 

 

204,74 

3.2.8. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay Daimi Dişlerdeki Dolgulu Diş Yüzey Sayısının 

(F-S) Değerlendirilmesi 

3.2.8.1. Grup 1’e Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay F-S Değerinin Karşılaştırılması 

Elde edilen verilere göre yapılan değerlendirmede, zamanla yani hem 6. ayda hem de 

12. ayda daimi diş dolgulu yüzey sayısında istatistiksel olarak anlamlı derecede artış 

olduğu tespit edilmiştir (p<0,05) (Çizelge 3.25, Şekil 3.16).  
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Çizelge 3.25. Grup 1’deki F-S değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 1 (Florid Gargara Grubu) Tie Pozitif Rank Negatif Rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. 

F-S (başlangıç) 136 0,50 0 9 1,42  

114 

 

12 

 

0 

 

0,002* 
F-S (6. ay) 135 0,70 0 9 1,64 

F-S (başlangıç) 136 0,50 0 9 1,42  

110 

 

21 

 

0 

 

0,000* 
F-S (12. ay) 135 0,84 0 11 1,83 

F-S (6. ay) 135 0,70 0 9 1,64  

113 

 

12 

 

1 

 

0,003* 
F-S (12. ay) 135 0,84 0 11 1,83 

*p<0,05 

 

Şekil 3.16. Grup 1’e ait F-S değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması.  

3.2.8.2. Grup 2’ye Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay F-S Değerinin 

Karşılaştırılması 

Grup 2’de Başlangıca göre, hem 6. ayda hem de 12. ayda F-S değerlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlenmiştir (p<0,05). 6. ay F-S değeri ile 12. ay 

değeri arasında ise anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05) (Çizelge 3.26, Şekil 

3.17).  
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Çizelge 3.26. Grup 2’deki F-S değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 2 (Plasebo Gargara Grubu) Tie Pozitif Rank Negatif Rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. 

F-S (başlangıç) 138 0,31 0 10 1,22  

125 

 

7 

 

1 

 

0,024* 
F-S (6. Ay) 137 0,49 0 10 1,47 

F-S (başlangıç) 138 0,31 0 10 1,22  

126 

 

9 

 

1 

 

0,011* 
F-S (12. ay) 137 0,54 0 11 1,72 

F-S (6. ay) 137 0,49 0 10 1,47  

123 

 

8 

 

2 

 

0,133 
F-S (12. ay) 137 0,54 0 11 1,72 

*p<0,05 

 

Şekil 3.17. Grup 2’ye ait F-S değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

3.2.8.3. Grup 3’e Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay F-S Değerinin Karşılaştırılması 

Grup 3’te elde edilen verilere göre yapılan değerlendirmede, zamanla daimi diş 

dolgulu yüzey sayısında istatistiksel olarak anlamlı derecede artış olduğu tespit 

edilmiştir (p<0,05). (Çizelge 3.27, Şekil 3.18).  



 

 

 

89 

Çizelge 3.27. Grup 3’teki F-S değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 3 (Kontrol Grubu) Tie Pozitif Rank Negatif Rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. 

F-S (başlangıç) 146 0,24 0 4 0,77  

124 

 

12 

 

1 

 

0,016* 
F-S (6. ay) 142 0,45 0 5 1,12 

F-S (başlangıç) 146 0,24 0 4 0,77  

110 

 

29 

 

0 

 

0,000* 
F-S (12. ay) 142 0,73 0 6 1,47 

F-S (6. ay) 142 0,45 0 5 1,12  

116 

 

21 

 

0 

 

0,000* 
F-S (12 ay) 142 0,73 0 6 1,47 

*p<0,05 

 

Şekil 3.18. Grup 3’e ait F-S değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

3.2.8.4. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay F-S Değerlerinin Gruplar Arasında 

Karşılaştırılması 

Çalışmanın tüm ölçüm zamanlarında daimi diş dolgulu yüzey sayısı artış 

göstermiştir. Başlangıç ve 6. Ay ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmazken, 12. ay değerlendirmesinde Grup1’deki F-S değerinin Grup 2’ye göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla olduğu gözlenmiştir (p<0,05) (Çizelge 

3.28).  
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Çizelge 3.28. Başlangıç, 6. ay ve 12. ay F-S değerlerinin gruplar açısından karşılaştırılması. 

  

Grup 

Kruskal-Wallis H Testi İkili 

Karşılaştırma 

n Ort. Min. Maks. S.S. Sıra 

Ort. 

Ki 

Kare 

p 

 

 

 

F-S (başlangıç) 

 

Grup 1 

 

136 

 

0,50 

 

0 

 

9 

 

1,42 

 

219,14 

 

 

 
5,376 

 

 

 
0,068 

 

 

 
-  

Grup 2 
 

138 
 

0,31 
 

0 
10  

1,22 
 

202,26 

 
Grup 3 

 
146 

 
0,24 

 
0 

 
4 

 
0,77 

 
201,49 

 

 

 

F-S (6. ay) 

 

Grup 1 

 

135 

 

0,70 

 

0 

 

9 

 

1,64 

 

212,29 

 

 
 

3,509 

 

 
 

0,173 

 

 
 

-  

Grup 2 

 

137 

 

0,49 

 

0 

 

10 

 

1,47 

 

195,15 

 

Grup3 

 

142 

 

0,45 

 

0 

 

5 

 

1,12 

 

197,82 

 

 

 

F-S (12. ay) 

 
Grup1 

 
135 

 
0,84 

 
0 

 
11 

 
1,83 

 
213,59 

 
 

 

6,576 

 
 

 

0,037 

 
 

 

1-2*  

Grup 2 

 

138 

 

0,54 

 

0 

 

11 

 

1,72 

 

188,47 

 

Grup 3 

 

142 

 

0,73 

 

0 

 

6 

 

1,47 

 

208,7 

*p<0,05 

3.2.9. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay Daimi Dişlerdeki Çürük, Çekilmiş ve Dolgulu 

Diş Yüzey Sayısının (DMFS) Değerlendirilmesi 

3.2.9.1. Grup 1’e Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay DMFS Değerinin 

Karşılaştırılması 

Elde edilen verilere göre zamanla DMFS ortalama değerlerinde istatistiksel olarak 

anlamlı derecede artış gözlenmiştir (p<0,05). Başlangıç değerine göre hem 6. ay hem 

de 12. ay değerleri anlamlı şekilde yüksektir. 12. ay DMFS değeri de 6. ay 

değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (Çizelge 

3.29, Şekil 3.19). 
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Çizelge 3.29. Grup 1’deki DMFS değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 1(Florid Gargara Grubu) Tie Pozitif Rank Negatif Rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. 

DMFS (başlangıç) 136 1,92 0 17 2,74  

105 

 

20 

 

1 

 

0,000* 
DMFS (6. ay) 135 2,22 0 26 3,27 

DMFS (başlangıç) 136 1,92 0 17 2,74  

83 

 

47 

 

1 

 

0,000* 
DMFS (12. ay) 135 2,55 0 26 3,30 

DMFS (6. ay) 135 2,22 0 26 3,27  

95 

 

31 

 

0 

 

0,000* 
DMFS (12. ay) 135 2,55 0 26 3,30 

*p<0,05 

 

Şekil 3.19. Grup 1’e ait DMFS değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması 

3.2.9.2. Grup 2’ye Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay DMFS Değerlerinin 

Karşılaştırılması 

Grup 2’de Başlangıca göre, hem 6. ay değeri hem de 12. ay DMFS değerinin anlamlı 

derecede daha fazla olduğu (p<0,05), 6. ay DMFS değeri ile 12. ay değeri 

karşılaştırıldığında da 12. ay değerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 

fazla olduğu belirlenmiştir (p<0,05) (Çizelge 3.30, Şekil 3.20). 
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Çizelge 3.30. Grup 2’deki DMFS değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 2 (Plasebo Gargara Grubu) Tie Pozitif Rank Negatif Rank p 

n Ort. Min. Maks. S.S. 

DMFS (başlangıç) 138 1,96 0 12 2,28  

95 

 

36 

 

2 

 

0,000* 
DMFS (6. ay) 137 2,36 0 12 2,50 

DMFS (başlangıç) 138 1,96 0 12 2,28  

60 

 

75 

 

1 

 

0,000* 
DMFS (12. ay) 137 3,12 0 19 3,01 

DMFS (6. ay) 137 2,36 0 12 2,50  

74 

 

59 

 

0 

 

0,000* 
DMFS (12. ay) 137 3,12 0 19 3,01 

*p<0,05 

 

Şekil 3.20. Grup 2’ye ait DMFS değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

3.2.9.3. Grup 3’e Ait Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay DMFS Değerinin 

Karşılaştırılması 

Yapılan ölçümlerde başlangıca göre, hem 6. ay hem de 12. ay DMFS değerlerinin 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla olduğu (p<0,05), 6. ay DMFS değeri 

ile 12. ay değeri karşılaştırıldığında da 12. ay değerinin anlamlı derecede daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05) (Çizelge 3.31, Şekil 3.21). 
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Çizelge 3.31. Grup 3’teki DMFS değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 Grup Wilcoxon Test 

Grup 3 (Kontrol Grubu) Tie Pozitif Rank Negatif Rank p 

n Ort. Min. Maksi. S.S. 

DMFS (başlangıç) 146 2,15 0 22 2,87  

96 

 

38 

 

3 

 

0,000* 
DMFS (6. ay) 142 2,55 0 22 2,98 

DMFS (başlangıç) 146 2,15 0 22 2,87  

30 

 

108 

 

1 

 

0,000* 
DMFS (12. ay) 142 3,76 0 23 3,23 

DMFS (6. ay) 142 2,55 0 22 2,98  

45 

 

90 

 

2 

 

0,000* 
DMFS (12. ay) 142 3,76 0 23 3,23 

*p<0,05 

 

Şekil 3.21. Grup 3’e ait DMFS değerinin ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

3.2.9.4. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay DMFS Değerlerinin Gruplar Arasında 

Karşılaştırılması 

Başlangıç ve 6. ay ölçümlerinde, gruplar arasında istatistiksel olarak farklılık 

bulunmamış ancak 12. ay değerlendirmesinde, Grup 3’teki DMFS ortalama değerinin 

Grup 1’e göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05) (Çizelge 

3.32, Şekil 3.22).  
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Çizelge 3.32. Başlangıç, 6. ay ve 12. ay DMFS değerlerinin gruplar açısından karşılaştırılması. 

  

Grup 

Kruskal-Wallis H Testi  

 

İkili 

Karşılaştırma n Ort. Min. Maks. S.S. Sıra 

Ort. 

Ki 

Kare 

p 

 

 

 

DMFS başlangıç) 

 

Grup 1 

 

136 

 

1,92 

 

0 

 

17 

 

2,74 

 

198,37 

 

 

 
1,324 

 

 

 
0,516 

 

 

 
-  

Grup 2 
 

138 
 

1,96 
 

0 
 

12 
 

2,28 
 

210,42 

 
Grup 3 

 
146 

 
2,15 

 
0 

 
22 

 
2,87 

 
213,36 

 

 

 

DMFS (6. ay) 

 

Grup 1 

 

135 

 

2,22 

 

0 

 

26 

 

3,27 

 

187,11 

 

 
 

3,061 

 

 
 

0,216 

 

 
 

-  

Grup 2 

 

138 

 

2,36 

 

0 

 

12 

 

2,50 

 

206,37 

 

Grup 3 

 

142 

 

2,55 

 

0 

 

22 

 

2,98 

 

209,83 

 

 

 

DMFS (12. ay) 

 
Grup 1 

 
135 

 
2,55 

 
0 

 
26 

 
3,30 

 
172,63 

 
 

 

17,826 

 
 

 

0,000 

 
 

 

1-3*  

Grup 2 

 

137 

 

3,12 

 

0 

 

19 

 

3,01 

 

203,87 

 

Grup 3 

 

142 

 

3,76 

 

0 

 

23 

 

3,23 

 

232,23 

*p<0,05 

 

Şekil 3.22. DMFS değerinin gruplar arasında karşılaştırılması. 

Çalışma başında yapılan ölçümde Grup 1’deki DMFS oranı 1,92; Grup 2’deki DMFS 

oranı 1,96 ve Grup 3’teki DMFS oranı 2,15’tir. 12. ay değerlendirmesinde ise DMFS 

oranlarının sırasıyla 2,55, 3,12 ve 3,76 olduğu; dolayısı ile DMFS artışının Grup 1’de 

%32,81, Grup 2’de %59,18 ve Grup 3’te %74,88 olduğu görülmüştür. Grup 1’in 

çürük önleyici etkisi, Grup 2’ye göre %26,37; Grup 3’e göre %42,07 olarak tespit 

edilmiştir (Çizelge 3.33).  
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Çizelge 3.33. Gruplardaki DMFS artışının ölçüm zamanına göre karşılaştırılması. 

 

Gruplar 

 

Başlangıç DMFS 

 

12. Ay DMFS 

DMFS Artışı 

(%) 

Grup 1 1,92 2,55 32,81 

Grup 2 1,96 3,12 59,18 

Grup 3 2,15 3,76 74,88 

3.2.10. Başlangıç, 6. Ay ve 12. Ay Basitleştirilmiş Oral Hijyen İndeksi’nin (OHİ-

B) Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

Grup ayrımı yapılmadan cinsiyete göre OHi-B değerlendirilmesinde tüm ölçüm 

zamanlarında kız öğrencilerin oral hijyenlerinin erkeklere göre daha iyi olduğu 

gözlenmiştir (Çizelge 3.34). 

Çizelge 3.34. Başlangıç, 6. ay ve 12. ay OHİ-B değerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. 

 Cinsiyet 

Kız Erkek Toplam 

n % n % n % 

 

Oral Hijyen 

(başlangıç) 

Çok iyi 37 64,9 20 35,1 57 100,0 

İyi 116 53,2 102 46,8 218 100,0 

Orta 56 42,4 76 57,6 132 100,0 

Kötü 1 14,3 6 85,7 7 100,0 

Toplam 210 50,7 204 49,3 414 100,0 

 

Oral Hijyen 

(6. ay) 

Çok iyi 98 62,4 59 37,6 157 100,0 

İyi 79 43,9 101 56,1 180 100,0 

Orta 25 38,5 40 61,5 65 100,0 

Toplam 202 50,2 200 49,8 402 100,0 

 

Oral Hijyen 

(12. ay) 

Çok iyi 73 62,9 43 37,1 116 100,0 

İyi 117 49,6 119 50,4 236 100,0 

Orta 19 35,8 34 64,2 53 100,0 

Kötü 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

Toplam 209 51,5 197 48,5 406 100,0 
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3.2.11. Grup 1’e Ait Oral Hijyen Bulgularının değerlendirmesi 

3.2.11.1. Grup 1’e Ait Başlangıç ve 6. Ay Oral Hijyen Bulgularının 

Karşılaştırılması  

Çalışma başlangıcında yapılan ağız içi muayenede; OHİ-B’si ‘çok iyi’ olan 22 çocuk 

sayısı 6. ay değerlendirmesinde 57’ye yükselmiş; ‘iyi’ olan çocuk sayısı 62 den 53’e; 

‘orta’ olan çocuk sayısı da 40’tan 16’ya düşmüştür. Başlangıç OHİ-B’si ‘kötü’ olan 2 

çocuğun 6. ayda daha iyi bir oral hijyene sahip olduğu belirlenmiştir. Genel olarak 

değerlendirildiğinde çocukların oral hijyen bulgularında olumlu bir gelişme olduğu 

gözlenmiştir (Çizelge 3.35). 

Çizelge 3.35. Grup 1’e ait başlangıç ve 6. ay oral hijyen bulgularının karşılaştırılması. 

 Grup 1 (Florid Gargara Grubu) 

Oral Hijyen (6. ay) 

Çok iyi iyi Orta Toplam 

n % n % n % n % 

 

 

Oral Hijyen  

(başlangıç) 

Çok iyi 16 72,7 6 27,3 0 0 22 100 

İyi 29 46,8 29 46,8 4 6,5 62 100 

Orta 12 30 18 45 10 25 40 100 

Kötü 0 0 0 0 2 100 2 100 

Toplam 57 45,2 53 42,1 16 12,7 126 100 

3.2.11.2. Grup 1’e Ait Başlangıç ve 12. Ay Oral Hijyen Bulgularının 

Karşılaştırılması  

Oral hijyen bulguları başlangıç ve 12. ay değerleri ile karşılaştırıldığında; Başlangıç 

oral hijyen değeri ‘çok iyi’ olan çocuk sayısının 12. ayda 23’ten 52’ye yükseldiği; 

‘iyi’ olan 63 çocuk sayısının 68’e yükseldiği; ‘orta’ olan 43 çocuk sayısının 10’a 

düştüğü ve başlangıç oral hijyeni ‘kötü’ olan 2 çocuktan 1’inin ‘kötü’ olduğu 

belirlenmiştir. Genel değerlendirme yapıldığında çocukların oral hijyenlerinde 

olumlu değişimler olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 3.36). 
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Çizelge 3.36. Grup 1’e ait başlangıç ve 12. ay oral hijyen bulgularının karşılaştırılması. 

 Grup 1 (Florid Gargara Grubu) 

 

Oral Hijyen (12. ay) 

 
Çok iyi 

 
İyi 

 
Orta 

 
Kötü 

 
Toplam 

n % n % n % n % n % 

 

 

Oral Hijyen 

(başlangıç) 

Çok iyi 14 60,9 8 34,8 1 4,3 0 0 23 100 

İyi 28 44,4 31 49,2 4 6,3 0 0 63 100 

Orta 10 23,3 28 65,1 5 11,6 0 0 43 100 

Kötü 0 0 1 50 0 0 1 50 2 100 

Toplam 52 39,7 68 51,9 10 7,6 1 0,8 131 100 

3.2.11.3. Grup 1’e Ait 6. Ay ve 12. Ay Oral Hijyen Bulgularının 

Karşılaştırılması 

Oral hijyen bulgularının 6. ay ve 12. ay değerleri karşılaştırıldığında; 6. ay oral 

hijyen değeri ‘çok iyi’ olan çocuk sayısının 57’den 52’ye düştüğü; ‘iyi’ olan 53 

çocuk sayısının 63’e yükseldiği; ‘orta’ olan çocuk sayısının 16’dan 10’a düştüğü ve 

12. ayda bir çocuğun ‘kötü’ oral hijyene sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan 

değerlendirmede oral hijyen değerinin 6. aya göre nispeten azaldığı sonucuna 

varılmıştır (Çizelge 3.37, Şekil 3.23). 

Çizelge 3.37. Grup 1’e ait 6. ay ve 12. ay oral hijyen bulgularının karşılaştırılması. 

 

Grup 1 

Oral Hijyen (12. ay) 

 

Çok iyi 

 

İyi 

 

Orta 

 

Kötü 

 

Toplam 

n % n % n % n % n % 

 

Oral Hijyen  

(6. ay) 

Çok iyi 36 63,2 19 33,3 2 3,5 0 0 57 100 

İyi 15 28,3 35 66 3 5,7 0 0 53 100 

orta 1 6,3 9 56,3 5 31,3 1 6,3 16 100 

Toplam 52 41,3 63 50 10 7,9 1 0,8 126 100 
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Şekil 3.23. Grup 1’e ait oral hijyen bulgularının karşılaştırılması. 

3.2.12. Grup 2’ye Ait Oral Hijyen Bulgularının Değerlendirmesi 

3.2.12.1. Grup 2’ye Ait Başlangıç ve 6. Ay Oral Hijyen Bulgularının 

Karşılaştırılması  

Oral hijyen bulguları, başlangıç ve 6. ay değerleri ile karşılaştırıldığında; Başlangıç 

oral hijyen değeri ‘çok iyi’ olan çocuk sayısının 20’den 53’e yükseldiği; ‘iyi’ olan 

çocuk sayısının 75’ten 57’ye, ‘orta’ olan 38 çocuk sayısının 23’e düştüğü 

belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre çocukların oral hijyen bulgularında olumlu 

yönde gelişme olduğu gözlenmiştir (Çizelge 3.38). 

Çizelge 3.38. Grup 2’ye ait başlangıç ve 6. ay oral hijyen bulgularının karşılaştırılması. 

 Grup 2 (Plasebo Gargara Grubu) 

Oral Hijyen (6. ay) 

Çok iyi İyi Orta Toplam 

n % n % n % n % 

 

Oral Hijyen 

(başlangıç) 

Çok iyi 16 80 4 20 0 0 20 100 

İyi 28 37,3 36 48 11 14,7 75 100 

Orta 9 23,7 17 44,7 12 31,6 38 100 

Toplam 53 39,8 57 42,9 23 17,3 133 100 
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3.2.12.2. Grup 2’ye Ait Başlangıç ve 12. Ay Oral Hijyen Bulgularının 

Karşılaştırılması  

Oral hijyen bulguları, başlangıç ve 12. ay değerleri ile karşılaştırıldığında; Başlangıç 

oral hijyen değeri ‘çok iyi’ olan çocuk sayısının 20’den 36’ya, ‘iyi’ olan 77 çocuk 

sayısının 86’ya yükseldiği; ‘orta’ olan 39 çocuk sayısının 14’e düştüğü belirlenmiştir. 

Elde edilen verilere göre, çocukların oral hijyen bulgularında olumlu değişimler 

gözlenmiştir (Çizelge 3.39). 

Çizelge 3.39. Grup 2’ye ait başlangıç ve 12. ay oral hijyen bulgularının karşılaştırılması. 

 Grup 2 (Plasebo Gargara Grubu) 

Oral Hijyen (12. ay) 

Çok iyi İyi Orta Toplam 

n % n % n % n % 

 

Oral Hijyen 

(başlangıç) 

Çok iyi 10 50 10 50 0 0 20 100 

İyi 20 26 48 62,3 9 11,7 77 100 

Orta 6 15,4 28 71,8 5 12,8 39 100 

Toplam 36 26,5 86 63,2 14 10,3 136 100 

3.2.12.3. Grup 2’ye Ait 6. Ay ve 12. Ay Oral Hijyen Bulgularının 

Karşılaştırılması 

Oral hijyen bulguları 6. ay ve 12. ay değerleri ile karşılaştırıldığında; 6. ay oral 

hijyen değeri ‘çok iyi’ olan 53 çocuk sayısının 34’e düştüğü; ‘iyi’ olan 57 çocuk 

sayısının 85’e yükseldiği; ‘orta’ olan 23 çocuk sayısının 14’e düştüğü belirlenmiştir 

(Çizelge 3.40, Şekil 3.24).  
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Çizelge 3.40. Grup 2’ye ait 6. ay ve 12. ay oral hijyen bulgularının karşılaştırılması. 

 Grup 2 (Plasebo Gargara Grubu) 

Oral Hijyen (12. ay) 

Çok iyi İyi Orta Toplam 

n % n % n % n % 

 

Oral Hijyen  

(6. ay) 

Çok iyi 21 39,6 30 56,6 2 3,8 53 100 

İyi 9 15,8 40 70,2 8 14 57 100 

Orta 4 17,4 15 65,2 4 17,4 23 100 

Toplam 34 25,6 85 63,9 14 10,5 133 100 

 

Şekil 3.24. Grup 2’ye ait oral hijyen bulgularının karşılaştırılması. 

3.2.13. Grup 3’e Ait Oral Hijyen Bulgularının Değerlendirilmesi 

3.2.13.1. Grup 3’e Ait Başlangıç ve 6. Ay Bulgularının Karşılaştırılması 

Başlangıç ve 6. Ay oral hijyen değerleri karşılaştırıldığında; Başlangıç oral hijyen 

değeri ‘çok iyi’ olan 12 çocuk sayısının 46’ya yükseldiği; ‘iyi’ olan 73 çocuk 

sayısının 67’ye, ‘orta’ olan 48 çocuk sayısının 25’e düştüğü; ‘kötü’ olan 5 çocuktan 

2’sinin ‘iyi’, 3’ünün de ‘orta’ olduğu belirlenmiştir. Çocukların oral hijyenlerinde 

olumlu gelişmeler olduğu gözlenmiştir (Çizelge 3.41). 
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Çizelge 3.41. Grup 3’e ait başlangıç ve 6. ay oral hijyen bulgularının karşılaştırılması. 

 Grup 3 (Kontrol Grubu) 

Oral Hijyen (6. ay) 

Çok iyi İyi Orta Toplam 

n % n % n % n % 

 

Oral Hijyen 

(başlangıç) 

Çok iyi 10 83,3 2 16,7 0 0 12 100 

İyi 26 35,6 38 52,1 9 12,3 73 100 

Orta 10 20,8 25 52,1 13 27,1 48 100 

Kötü 0 0 2 40 3 60 5 100 

Toplam 46 33,3 67 48,6 25 18,1 138 100 

3.2.13.2. Grup 3’e Ait Başlangıç ve 12. Ay Bulgularının Karşılaştırılması 

Başlangıç ve 6. Ay oral hijyen bulguları karşılaştırıldığında; Başlangıç oral hijyen 

değeri ‘çok iyi’ olan 13 çocuk sayısının 28’e; ‘iyi’ olan 72 çocuk sayısının 82’ye 

yükseldiği; ‘orta’ olan 49 çocuk sayısının 29’a düştüğü, başlangıç oral hijyeni ‘kötü’ 

olan 5 çocuktan 2’sinin ‘iyi’, 3’ünün de orta olduğu belirlenmiştir. Elde edilen 

verilere göre çocukların oral hijyen değerlerinde olumlu değişimler gözlenmiştir 

(Çizelge 3.42). 

Çizelge 3.42. Grup 3’e ait başlangıç ve 12. ay oral hijyen bulgularının karşılaştırılması. 

 Grup 3 (Kontrol Grubu) 

Oral Hijyen (12. ay) 

Çok iyi İyi Orta Toplam 

n % n % n % n % 

 

Oral Hijyen 

(başlangıç) 

Çok iyi 7 53,8 5 38,5 1 7,7 13 100 

İyi 14 19,4 48 66,7 10 13,9 72 100 

Orta 7 14,3 27 55,1 15 30,6 49 100 

Kötü 0 0 2 40 3 60 5 100 

Toplam 28 20,1 82 59 29 20,9 139 100 
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3.2.13.3. Grup 3’e Ait 6. Ay ve 12. Ay Bulgularının Karşılaştırılması 

Çalışmanın 6. ve 12. ay bulguları karşılaştırıldığında; 6. ay oral hijyen değeri ‘çok 

iyi’ olan 46 çocuk sayısının 27’ye düştüğü; ‘iyi’ olan 66 çocuk sayısının 81’e, ‘orta’ 

olan 25 çocuk sayısının 29’a yükseldiği belirlenmiştir. Elde edilen veriler 

değerlendirildiğinde çocukların oral hijyenlerinde düşüş gözlenmiştir (Çizelge 3.43, 

Şekil 3.25). 

Çizelge 3.43. Grup 3’e ait 6. ay ve 12. ay oral hijyen bulgularının karşılaştırılması. 

 Grup 3 (Kontrol Grubu) 

Oral Hijyen (12. ay) 

Çok iyi İyi Orta Toplam 

n % n % n % n % 

 

Oral Hijyen  

(6. ay) 

Çok iyi 18 39,1 23 50 5 10,9 46 100 

İyi 8 12,1 45 68,2 13 19,7 66 100 

Orta 1 4 13 52 11 44 25 100 

Toplam 27 19,7 81 59,1 29 21,2 137 100 

 

Şekil 3.25. Grup 3’e ait oral hijyen bulgularının karşılaştırılması. 

3.3. Verilen Anketin Değerlendirilmesi 

Anket, ebeveynlerin çalışma başında ve sonunda ‘Karışık Dişlenme Dönemi Ağız 

Diş Sağlığı Veri Toplama Formu’na verdikleri cevaplara göre değerlendirilmiştir. 
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3.3.1. ‘Çocuğunuz günde kaç kez dişlerini fırçalıyor?’ sorusuna verilen 

yanıtların karşılaştırılması  

3.3.1.1. Grup Ayrımı Gözetmeksizin Başlangıç ve 12. ay Sonrasında Verilen 

Yanıtların Karşılaştırılması 

Çalışma başlangıcı ile çalışma sonu anket sonuçları karşılaştırıldığında, çocukların 

fırçalama sıklıklarında belirgin bir artış gözlenmiştir. Dişlerini günde 2 veya daha 

fazla fırçalayanların sayısı 89’dan 182’ye yükselmiş; dişlerini hiç fırçalamayan 

çocuk sayısı 29’dan 7’ye, 1 kez fırçalayan çocuk sayısı 206’dan 160’a, dişlerini 

bazen fırçalayan çocuk sayısı 90’dan 65’e gerilemiştir (Çizelge 3.44). 

Çizelge 3.44. Başlangıç ve 12. ay yanıtların karşılaştırılması. 

 Günde Diş Fırçalama Sayısı (12. ay) 

Hiç 
fırçalamıyor 

1 kez 2 veya 
daha fazla 

Bazen Toplam 

n % n % n % n % n % 

 

Günde Diş 

Fırçalama Sayısı 

(başlangıç) 

Hiç fırçalamıyor 7 24,1 12 41,4 0 0,0 10 34,5 29 100,0 

1 kez 0 0,0 95 46,1 96 46,6 15 7,3 206 100,0 

2 veya daha fazla 0 0,0 11 12,4 73 82,0 5 5,6 89 100,0 

Bazen 0 0,0 42 46,7 13 14,4 35 38,9 90 100,0 

Toplam 7 1,7 160 38,6 182 44,0 65 15,7 414 100,0 

3.3.1.2. Grup 1’de Başlangıç df-s Değeri ile Diş Fırçalama Sıklığının 

Karşılaştırılması 

Yapılan değerlendirmede dişlerini hiç fırçalamayanların df-s oranının (13,75) 

dişlerini günde ‘1 kez’, ‘2 veya daha fazla’ ve ‘bazen’ diş fırçalayanlara göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 

(Çizelge 3.45, Şekil 3.26). 
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Çizelge 3.45. Başlangıç df-s değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 1 df-s (Başlangıç) Kruskal-Wallis H Testi İkili 

Karşılaş-

tırma n Ort. Min. Maks. S.S. Sıra 

Ort. 

H p 

 

Günde diş 

fırçalama 

sayısı 

(Başlangıç) 

Hiç 

fırçalamıyor 

8 13,75 0 24 8,35 107,00  

 

10,909 

 

 

0,012 

 

1-2* 

1-3* 

1-4* 
1 kez 69 5,33 0 17 4,64 68,75 

2 veya daha 

fazla 

26 3,92 0 14 4,52 55,31 

Bazen 32 5,59 0 22 5,67 66,94 

*p<0,05 

 

Şekil 3.26. Grup 1’de başlangıç df-s değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

3.3.1.3. Grup 1’de 12. Ay df-s Değerleri ile Diş Fırçalama Sıklığının 

Karşılaştırılması 

Çalışma sonunda alınan anket sonuçlarına göre, çocuğunun dişlerini hiç 

fırçalamadığını belirten ebeveyn bulunmamaktadır. Dişlerini ‘günde 2 veya daha 

fazla’ fırçalayan çocukların df-s ortalaması ‘1 kez’ ve ‘bazen’ fırçalayanlara göre 

daha düşük olsa da veri yetersizliğinden dolayı istatistiksel değerlendirme 

yapılamamıştır (Çizelge 3.46, Şekil 3.27).  
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Çizelge 3.46. 12. ay df-s değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 1 df-s (12. ay) 

n Ortalama Minimum Maksimum S.S. 

 

Günde Diş Fırçalama 

Sayısı (12. ay) 

Hiç fırçalamıyor 0 . . . . 

1 kez 51 6,63 0 21 5,75 

2 veya daha fazla 81 3,96 0 19 4,63 

Bazen 3 6,00 0 12 6,00 

 

Şekil 3.27. Grup 1’de 12. ay df-s değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

3.3.1.4. Grup 2’de Başlangıç df-s Değeri ile Diş Fırçalama Sıklığının 

Karşılaştırılması 

Başlangıçta alınan anket sonuçlarına göre, günlük diş fırçalama sayısı ile df-s 

açısından anlamlı farklılık bulunmazken, dişlerini ‘bazen’ fırçalayanların değerinin 

daha yüksek olduğu görülmüştür (p>0,05) (Çizelge 3.47, Şekil 3.28). 

Çizelge 3.47. Başlangıç df-s değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 2 df-s (başlangıç) Kruskal-Wallis H Testi 

n Ort. Min. Maks. S.S. Sıra Ort. H p 

 

Günde Diş 

Fırçalama 

Sayısı 

(başlangıç) 

Hiç fırçalamıyor 8 3,50 0 14 4,66 53,19  

 

3,505 

 

 

0,320 

1 kez 69 5,17 0 42 6,56 65,34 

2 veya daha 

fazla 

37 5,27 0 20 4,20 74,23 

Bazen 23 5,83 0 17 4,83 77,07 
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Şekil 3.28. Grup 2’de başlangıç df-s değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

3.3.1.5. Grup 2’de 12. ay df-s Değerleri ile Diş Fırçalama Sıklığının 

Karşılaştırılması 

Dişlerini günde ‘1 kez’ fırçalayanların df-s oranı en yüksek bulunmuş ve dişlerini hiç 

fırçalamayanların sayısının yetersizliği nedeniyle istatistiksel analiz yapılamamıştır 

(Çizelge 3.48, Şekil 3.29). 

Çizelge 3.48. 12. ay df-s değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 2 df-s (12. ay) 

n Ortalama Minimum Maksimum S.S. 

 

Günde Diş Fırçalama 

Sayısı (12. ay) 

Hiç fırçalamıyor 1 2,00 2 2 . 

1 kez 52 6,69 0 22 5,81 

2 veya daha fazla 71 5,54 0 56 8,41 

Bazen 13 1,54 0 7 2,33 



 

 

 

107 

 

Şekil 3.29. Grup 2’de 12. ay df-s değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

3.3.1.6. Grup 3’te Başlangıç df-s Değerleri ile Diş Fırçalama Sıklığının 

Karşılaştırılması 

Grup 3’teki çocukların fırçalama sıklıkları ile df-s ortalamaları değerlendirildiğinde; 

dişlerini hiç fırçalamayanların df-s değerinin (8,23), günde ‘2 veya daha fazla’ ve 

‘bazen’ diş fırçalayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla olduğu 

tespit edilmiştir (p<0,05). (Çizelge 3.49, Şekil 3.30). 

Çizelge 3.49. Başlangıç df-s değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 3 df-s (başlangıç) Kruskal-Wallis H Testi İkili 

Karşılaş-

tırma n Ortala
ma 

Minim
um 

Maksi
mum 

ss Sıra 
Ort. 

H p 

 

Günde Diş 

Fırçalama 

Sayısı 

(başlangıç) 

Hiç 

fırçalamıyor 

13 8,23 0 14 4,78 97,35  

 

10,447 

 

 

0,015 

 

 

1-3* 

1-4* 

1 kez 68 5,82 0 18 4,47 76,12 

2 veya daha 
fazla 

26 3,77 0 10 3,48 57,88 

Bazen 35 4,46 0 18 3,96 63,04 

*p<0,05 



 

 

 

108 

 

Şekil 3.30. Grup 3’te başlangıç df-s değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

3.3.1.7. Grup 3’te 12. Ay df-s Değerleri ile Diş Fırçalama Sıklığının 

Karşılaştırılması 

Çalışma sonunda alınan anket sonuçları ile 12. ay df-s ortalama değeri 

karşılaştırıldığında; dişlerini ‘2 veya daha fazla’ fırçalayanların ‘hiç’ 

fırçalamayanlara ve ‘bazen’ fırçalayanlara; ‘1 kez’ fırçalayanların ‘bazen’ 

fırçalayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük df-s değerine 

sahip olduğu bulunmuştur (p<0,05). (Çizelge 3.50, Şekil 3.31). 

Çizelge 3.50. 12. ay df-s değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 3 df-s (12. ay) Kruskal-Wallis H Testi İkili 

Karşılaştırma 
n Ort. Min. Maks. S.S. Sıra 

Ort. 

H p 

 

Günde Diş 

Fırçalama 

Sayısı 

(12. ay) 

Hiç 

fırçalamıyor 

6 8,00 0 13 4,86 97,67  

13,516 

 

0,004 

 

1-3* 

2-4* 

3-4* 
1 kez 57 5,25 0 18 4,86 77,21 

2 veya daha 
fazla 

30 2,00 0 12 3,18 49,13 

Bazen 49 5,82 0 27 6,64 75,35 

*p<0,05 
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Şekil 3.31. Grup 3’te 12. ay df-s değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

3.3.1.8. Grup 1’de Başlangıç DMFS Değerleri ile Diş Fırçalama Sıklığının 

Karşılaştırılması 

Çalışma başlangıcında alınan sonuçlara göre; günlük diş fırçalama sıklıkları ile 

DMFS değerleri arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05) (Çizelge 3.51, 

Şekil 3.32). 

Çizelge 3.51. Başlangıç DMFS değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 1 DMFS (başlangıç) Kruskal-Wallis H Testi 

n Ort. Med. Min. Maks. S.S. Sıra 

Ort. 

H p 

Günde Diş 

Fırçalama 

Sayısı 

(başlangıç) 

Hiç fırçalamıyor 8 2,38 3 0 6 2,39 79,13  

 

3,785 

 

 

0,286 

1 kez 69 1,68 0 0 17 2,63 65,20 

2 veya daha 

fazla 

26 2,50 2 0 9 2,66 78,25 

Bazen 32 1,84 0 0 12 3,13 62,94 
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Şekil 3.32. Grup 1’de başlangıç DMFS değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

3.3.1.9. Grup 1’de 12. Ay DMFS Değerleri ile Diş Fırçalama Sıklığının 

Karşılaştırılması 

Çalışmanın 12. ay sonuçlarına göre, dişlerini günde ‘2 veya daha fazla’ 

fırçalayanların DMFS ortalamaları diğerlerine göre düşük olmakla birlikte, ‘bazen’ 

yanıtı verenlerin sayısındaki yetersizlik nedeniyle istatistiksel değerlendirme 

yapılamamıştır (Çizelge 3.52, Şekil 3.33).  

Çizelge 3.52. 12. ay DMFS değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 1 DMFS (12. ay) 

n Ortalama Median Minimum Maksimum S.S. 

Günde Diş 

Fırçalama Sayısı 

(12. ay) 

1 kez 51 2,64 2 0 26 4,13 

2 veya daha fazla 81 2,40 2 0 12 2,68 

Bazen 3 5,00 4 4 7 1,73 
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Şekil 3.33. Grup 1’de 12. ay DMFS değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

3.3.1.10. Grup 2’de Başlangıç DMFS Değerleri ile Diş Fırçalama Sıklığının 

Karşılaştırılması 

Diş fırçalama sıklığı ile başlangıç DMFS oranları karşılaştırıldığında, gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p>0,05). 

(Çizelge 3.53, Şekil 3.34). 

Çizelge 3.53. Başlangıç DMFS değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 2 DMFS (başlangıç) Kruskal-Wallis H Testi 

n Ortalama Median Minimum Maksimum S.S. Sıra Ort. H p 

 

Günde Diş 

Fırçalama 

Sayısı 

(başlangıç) 

Hiç 

fırçalamıyor 

8 2,75 2 0 12 3,96 74,50  

 

0,891 

 

 

0,828 
1 kez 69 2,00 1 0 10 2,25 70,10 

2 veya daha 

fazla 

37 1,68 1 0 6 2,06 64,26 

Bazen 23 2,04 2 0 6 2,08 71,41 
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Şekil 3.34. Grup 2’de başlangıç DMFS değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

3.3.1.11. Grup 2’de 12. Ay DMFS Değerleri ile Diş Fırçalama Sıklığının 

Karşılaştırılması 

Çalışmanın 12. ay DMFS değerleri ile günlük diş fırçalama sayısı 

karşılaştırıldığında, ‘2 veya daha fazla’ fırçalayanların DMFS değerinin diğer 

gruplara göre daha düşük olduğu saptanmıştır ancak dişlerini hiç fırçalamayan çocuk 

sayısındaki yetersizlik nedeniyle istatistiksel değerlendirme yapılamamıştır (Çizelge 

3.54, Şekil 3.35). 

Çizelge 3.54. 12. ay DMFS değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 2 DMFS (12. ay) 

n Ortalama Median Minimum Maksimum S.S. 

 

Günde Diş 

Fırçalama Sayısı 

(12. ay) 

Hiç fırçalamıyor 1 19,00 19 19 19 . 

1 kez 52 3,00 3 0 12 2,72 

2 veya daha fazla 71 2,58 2 0 12 2,33 

Bazen 13 5,31 4 2 14 3,35 
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Şekil 3.35. Grup 2’de 12. ay DMFS değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

3.3.1.12. Grup 3’te Başlangıç DMFS Değerleri ile Diş Fırçalama Sıklığının 

Karşılaştırılması 

Başlangıç DMFS ortalamaları ile günlük diş fırçalama sayısı karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05) (Çizelge 3.55, Şekil 

3.36). 

Çizelge 3.55. Başlangıç DMFS değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 3 DMFS (başlangıç) Kruskal-Wallis H Testi 

n Ortalama Median Minimum Maksimum S.S. Sıra Ort. H p 

 

Günde Diş 

Fırçalama 

Sayısı 

(başlangıç) 

Hiç 

fırçalamıyor 

13 2,54 1 0 12 3,71 70,15  

 

2,709 

 

 

0,439 
1 kez 68 1,85 1 0 9 2,21 68,68 

2 veya daha 

fazla 

26 2,50 3 0 6 2,08 83,04 

Bazen 35 2,31 2 0 22 4,02 68,9 
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Şekil 3.36. Grup 3’te başlangıç DMFS değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

3.3.1.13. Grup 3’te 12. Ay DMFS Değerleri ile Diş Fırçalama Sıklığının 

Karşılaştırılması 

Çalışma sonunda alınan anket sonuçları değerlendirildiğinde; diş fırçalama sıklıkları 

ile DMFS ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunamamıştır (p>0,05) (Çizelge 3.56, Şekil 3.37). 

Çizelge 3.56. 12. ay DMFS değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 3 DMFS (12. ay) Kruskal-Wallis H Testi 

n Ort. Median Min. Maks. S.S. Sıra Ort. H p 

 

Günde Diş 

Fırçalama 

Sayısı 

(12. ay) 

Hiç 

fırçalamıyor 

6 3,67 2 0 12 4,41 60,17  

 

0,633 

 

 

0,889 
1 kez 57 3,67 4 0 12 2,53 71,98 

2 veya daha 

fazla 

30 3,60 4 0 9 2,47 71,12 

Bazen 49 3,98 3 0 23 4,23 68,1 
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Şekil 3.37. Grup 3’te 12. ay DMFS değerleri ile diş fırçalama sıklığının karşılaştırılması. 

3.3.2.  ‘Çocuğunuz dişlerini nasıl fırçalıyor?’ Sorusuna Verilen Yanıtların Grup 

Ayrımı Gözetmeksizin Karşılaştırılması  

Çalışma başlangıcında dişlerini yukarı-aşağı fırçalayan çocuk sayısı 82 iken, 12. 

ayda yapılan ankette bu sayının 239’a yükseldiği görülmüştür. Dişlerini sağa-sola 

doğru fırçalayan çocuk sayısı 34’ten 2’ye gerilemiştir. Çocuklarının dişlerini nasıl 

fırçaladığını bilmeyen ebeveyn sayısı da 72’den 14’e düşmüştür (Çizelge 3.57). 

Çizelge 3.57. ‘Çocuğunuz dişlerini nasıl fırçalıyor?’ sorusuna verilen yanıtların değerlendirilmesi. 

 Dişlerini nasıl fırçalıyor (12. ay) 

 

Yukarı-
aşağı 

doğru 

 

Sağa-sola 
doğru 

Hem 

yukarı-
aşağı hem 

de sağa-

sola doğru 

 

Bilmiyorum 

 

Toplam 

n % n % n % n % n % 

 

Dişlerini 

nasıl 

fırçalıyor 

(başlangıç) 

Yukarı-aşağı doğru 75 91,5 0 0,0 7 8,5 0 0,0 82 100,0 

Sağa-sola doğru 14 41,2 2 5,9 17 50,0 1 2,9 34 100,0 

Hem yukarı-aşağı hem de sağa-
sola doğru 

133 58,8 0 0,0 93 41,2 0 0,0 226 100,0 

Bilmiyorum 17 23,6 0 0,0 42 58,3 13 18,1 72 100,0 

Toplam 239 57,7 2 0,5 159 38,4 14 3,4 414 100,0 
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3.3.3. ‘Çocuğunuz diş hekimine en son ne zaman gitti?’ Sorusuna Verilen 

Yanıtların Grup Ayrımı Gözetmeksizin Karşılaştırması 

Çalışma başlangıcında daha önce hiç diş hekimine gitmemiş 120 çocuk bulunurken, 

çalışma sonunda bu sayı 44’e düşmüş, çalışma başında ‘6 ay önce’ diş hekimine 

gittiğini belirten 104 çocuk bulunurken, çalışma sonunda bu sayı 225’e yükselmiştir 

(Çizelge 3.58). 

Çizelge 3.58. ‘Çocuğunuz diş hekimine en son ne zaman gitti?’ sorusuna verilen yanıtların 

değerlendirilmesi. 

 Diş hekimine en son gitme zamanı (12. ay) 

1 ay ya da 

daha kısa 
süre önce 

 

6 ay önce 

 

1-2 yıl önce 

 

Hiç gitmedi 

n % n % n % n % 

Diş hekimine 

en son gitme 

zamanı 

(başlangıç) 

1 ay ya da daha kısa süre önce 1 2,1 26 54,2 21 43,8 0 0,0 

6 ay önce 0 0,0 47 45,2 57 54,8 0 0,0 

1-2 yıl önce 5 3,5 82 57,7 55 38,7 0 0,0 

Hiç gitmedi 4 3,3 70 58,3 2 1,7 44 36,7 

3.3.4. ‘Çocuğunuzun diş hekimine gitme sebebi neydi?’ Sorusuna Verilen 

Yanıtların Grup Ayrımı Gözetmeksizin Karşılaştırması 

Çalışmamız başlamadan önce, diş ağrısı nedeniyle diş hekimine başvuran çocuk 

sayısı 155, rutin kontrollerini yaptırmak üzere diş hekimine başvuran çocuk sayısı ise 

58’dir. Daha önce, diş ağrısı haricindeki bir neden ile (çürük diş, dolgu, çekim ve 

diğer) diş hekimine başvuran çocuk sayısı toplam 81 iken çalışma sonunda bu sayı 

154’e yükselmiştir (Çizelge 3.59).  
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Çizelge 3.59. ‘Çocuğunuzun diş hekimine gitme sebebi neydi?’ sorusuna verilen yanıtların 

değerlendirilmesi. 

 Diş hekimine gitme sebebi (12. ay) 

Diş ağrısı Rutin 

kontrol 

Çürük diş Dolgu Çekim ve 

diğer 

Toplam 

n % n % n % n % n % n % 

 

Diş 

hekimine 

gitme 

sebebi 

(başlangıç) 

Diş ağrısı 76 49,0 10 6,5 20 12,9 28 18,1 21 13,5 155 100,0 

Rutin kontrol 4 6,9 26 44,8 10 17,2 14 24,1 4 6,9 58 100,0 

Çürük diş 3 9,4 7 21,9 4 12,5 4 12,5 14 43,8 32 100,0 

Dolgu 5 17,2 2 6,9 3 10,3 16 55,2 3 10,3 29 100,0 

Çekim ve diğer 1 5,0 6 30,0 2 10,0 3 15,0 8 40,0 20 100,0 

Toplam 89 30,3 51 17,3 39 13,3 65 22,1 50 17,0 294 100,0 

3.3.5. ‘Çocuğunuza dişlerini fırçalaması gerektiğini söylüyor musunuz?’ 

Sorusuna Grup Ayrımı Gözetmeksizin Verilen Yanıtların 

Karşılaştırılması  

Çalışma başında ‘evet’ yanıtını veren ebeveyn sayısı 331’den 349’a yükselmiş, 

‘hayır’ yanıtını veren ebeveyn sayısı 7’den 1’e düşmüş, ‘bazen’ yanıtını veren 

ebeveyn sayısı ise 76’dan 64’e düşmüştür (Çizelge 3.60). 

Çizelge 3.60. ‘Çocuğunuza dişlerini fırçalaması gerektiğini söylüyor musunuz?’ sorusuna verilen 

yanıtların değerlendirilmesi. 

 Çocuğunuza dişlerini fırçalaması gerektiğini söylüyor musunuz? 

 (12. ay) 

Evet Hayır Bazen Toplam 

n % n % n % n % 

Çocuğunuza dişlerini 

fırçalaması gerektiğini 

söylüyor musunuz? 

(başlangıç) 

Evet 304 91,8 1 0,3 26 7,9 331 100,0 

Hayır 3 42,9 0 0,0 4 57,1 7 100,0 

Bazen 42 55,3 0 0,0 34 44,7 76 100,0 

Toplam 349 84,3 1 0,2 64 15,5 414 100,0 
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3.3.6. ‘Çocuğunuz dişlerini fırçalarken kontrol ediyor musunuz?’ Sorusuna 

Grup Ayrımı Gözetmeksizin Verilen Yanıtların Karşılaştırılması  

Çalışma başında ‘evet’ yanıtını veren ebeveyn sayısı 103’ten 120’ye yükselmiş, 

‘hayır’ yanıtını verenler 87’den 65’e düşmüş, ‘bazen’ yanıtını verenler 224’ten 229’a 

yükselmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, çocuğunun diş fırçalamasını 

kontrol eden ebeveyn sayısında az da olsa bir artış olmuştur (Çizelge 3.61). 

Çizelge 3.61. ‘Çocuğunuz dişlerini fırçalarken kontrol ediyor musunuz?’ sorusuna verilen yanıtların 

değerlendirilmesi. 

 Çocuğunuz dişlerini fırçalarken kontrol ediyor musunuz?  

(12. ay) 

Evet Hayır Bazen Toplam 

n % n % n % n % 

Çocuğunuz dişlerini 

fırçalarken kontrol ediyor 

musunuz? 

(başlangıç) 

Evet 60 58,3 2 1,9 41 39,8 103 100,0 

Hayır 9 10,3 32 36,8 46 52,9 87 100,0 

Bazen 51 22,8 31 13,8 142 63,4 224 100,0 

Toplam 120 29,0 65 15,7 229 55,3 414 100,0 

3.3.7. Çocukların Beslenme Alışkanlıklarına Yönelik Sorulara Verilen Yanıtlar 

Tüketim sıklığı öğrenilmek istenen gıdalardan süt, yoğurt, peynir, ayran yararlı 

yiyecek-içecek grubuna; kolalı içecekler, meyve suyu, şeker, bal-reçel, çikolata ve 

cips ise zararlı yiyecek-içecek grubuna dahil edilmiştir. Her gruptaki çocuğun 

beslenme alışkanlığındaki değişim başlangıç ve 12. ay anket sorularına verilen 

yanıtlara göre değerlendirilmiştir. 

3.3.7.1. Grup 1’de Yer Alan Çocukların Beslenme Alışkanlıklarının 

Değerlendirilmesi 

Çalışma başında ve 12. ayda alınan anket sonuçlarına göre, yararlı ve zararlı yiyecek-

içeceklerin tüketim sıklığı karşılaştırılmıştır. 
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Çalışma başlangıcında yararlı yiyecek-içecekleri ‘her gün’ tüketen çocuk sayısı 

çalışma sonunda 21’den 41’e, ‘haftada 3-5 kez’ tüketen çocuk sayısı 38’den 53’e, 

‘haftada 1-2 kez’ tüketenlerin sayısı ise 31’den 35’e yükselmiştir. Yararlı gıdaları 

‘hiç’ tüketmeyen çocuk sayısı 36’dan çalışma sonunda 5’e, ‘ayda bir’ tüketenlerin 

sayısı 8’den 1’e düşmüştür. Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında çocukların 

yararlı yiyecek-içecekleri daha sık tüketmeye başladıkları gözlenmiştir (Çizelge 

3.62). 

Çizelge 3.62. Başlangıç ve 12. ay yararlı gıdaları tüketim sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 1 

Yararlı Yiyecek-İçecek Tüketim Sıklığı (12. ay) 

Hiç Her gün Haftada 

3-5 kez 

Haftada 

1-2 kez 

Ayda 

bir 

Toplam 

n % n % n % n % n % n % 

 

Yararlı 

Yiyecek-

İçecek 

Tüketim 

Sıklığı 

(başlangıç) 

Hiç 4 11,1 5 13,9 9 25 17 47,2 1 2,8 36 100,0 

Her gün 0 0 19 90,4 1 4,8 1 4,8 0 0 21 100,0 

Haftada 3-5 kez 0 0 11 29 25 65,8 2 5,2 0 0 38 100,0 

Haftada 1-2 kez 0 0 5 16,1 15 48,4 11 35,5 0 0 31 100,0 

Ayda bir 1 12,5 0 0 3 37,5 4 50,0 0 0 8 100,0 

Her öğün 0 0 1 100,0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 

Toplam 5 3,7 41 30,4 53 39,3 35 25,9 1 0,7 135 100,0 

Çalışma başlangıcında zararlı yiyecek-içecekleri ‘hiç’ tüketmeyen çocuk sayısı 

çalışma sonunda 14’ten 15’e, ‘haftada 1-2 kez’ tüketen çocuk sayısı 37’den 62’ye, 

‘ayda bir’ tüketenlerin sayısı 16’dan 37’ye yükselmiştir. Zararlı gıdaları ‘her gün’ 

tüketen çocuk sayısı 27’den 4’e, ‘haftada 3-5 kez’ tüketen çocuk sayısı 25’ten 17’ye 

düşmüştür. ‘her öğün’ zararlı gıda tüketen çocuk sayısı çalışma sonunda sıfırdır. 

Yapılan değerlendirmede, çocukların zararlı gıdaları tüketim sıklığında bir azalma 

olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3.63). 
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Çizelge 3.63. Başlangıç ve 12. ay zararlı gıdaları tüketim sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 1 

Zararlı Yiyecek-İçecek Tüketim Sıklığı (12. ay) 

Hiç Her gün Haftada 

3-5 kez 

Haftada 

1-2 kez 

Ayda bir Toplam 

n % n % n % n % n % n % 

 

Zararlı 

Yiyecek-

İçecek 

Tüketim 

Sıklığı 

(başlangıç) 

Hiç 11 78,6 0 0 0 0 1 7,1 2 14,3 14 100,0 

Her gün 0 0 3 11,1 4 14,8 19 70,4 1 3,7 27 100,0 

Haftada 3-5 kez 0 0 1 4,0 3 12,0 17 68,0 4 16,0 25 100,0 

Haftada 1-2 kez 3 8,1 0 0 5 13,5 11 29,8 18 48,6 37 100,0 

Ayda bir 1 6,2 0 0 1 6,2 2 12,5 12 75,0 16 100,0 

Her öğün 0 0 0 0 4 25,0 12 75,0 0 0 16 100,0 

Toplam 15 11,1 4 3,0 17 12,5 62 46,0 37 27,4 135 100,0 

3.3.7.2. Grup 2’de Yer Alan Çocukların Beslenme Alışkanlıklarının 

Değerlendirilmesi 

Çalışma başında ve 12. ayda alınan anket sonuçlarına göre, yararlı ve zararlı yiyecek-

içeceklerin tüketim sıklığı karşılaştırılmıştır. 

Çalışma başlangıcında yararlı yiyecek-içecekleri ‘her gün’ tüketen çocuk sayısı 

çalışma sonunda 23’ten 56’ya, ‘haftada 3-5 kez’ tüketen çocuk sayısı 30’dan 40’a 

yükselmiştir. Yararlı gıdaları ‘hiç’ tüketmeyen çocuk sayısı 29’dan çalışma sonunda 

7’ye, ‘haftada 1-2 kez’ tüketen çocuk sayısı 44’ten 29’a, ‘ayda bir’ tüketenlerin 

sayısı 6’dan 5’e düşmüştür. Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında çocukların 

yararlı yiyecek-içecekleri daha sık tüketmeye başladıkları gözlenmiştir (Çizelge 

3.64). 
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Çizelge 3.64. Başlangıç ve 12. ay yararlı gıdaları tüketim sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 2 

Yararlı Yiyecek-İçecek Tüketim Sıklığı (12. ay) 

Hiç Her gün Haftada 

3-5 kez 

Haftada 

1-2 kez 

Ayda bir Toplam 

n % n % n % n % n % n % 

 

Yararlı 

Yiyecek-

İçecek 

Tüketim 

Sıklığı 

(başlangıç) 

Hiç 6 20,7 4 13,8 7 24,1 10 34,5 2 6,9 29 100,0 

Her gün 0 0 19 82,7 3 13,0 1 4,3 0 0 23 100,0 

Haftada 3-5 kez 0 0 16 53,3 13 43,3 1 33.3 0 0 30 100,0 

Haftada 1-2 kez 0 0 12 27,3 17 38,7 14 31,8 1 2,2 44 100,0 

Ayda bir 1 16,7 0 0 0 0 3 50,0 2 33,3 6 100,0 

Her öğün 0 0 5 100,0 0 0 0 0 0 0 5 100,0 

Toplam 7 5,1 56 40,9 40 29,1 29 21,2 5 3,7 137 100,0 

Çalışma başlangıcında zararlı yiyecek-içecekleri ‘hiç’ tüketmeyen çocuk sayısı 

çalışma sonunda 11’den 12’ye, ‘haftada 1-2 kez’ tüketen çocuk sayısı 34’ten 71’e, 

‘ayda bir’ tüketenlerin sayısı 14’ten 21’e yükselmiştir. Zararlı gıdaları ‘her gün’ 

tüketen çocuk sayısı 32’den 6’ya, ‘haftada 3-5 kez’ tüketen çocuk sayısı 29’dan 

27’ye düşmüştür. ‘her öğün’ zararlı gıda tüketen 17 çocuk sayısı çalışma sonunda 

sıfırdır. Yapılan değerlendirmede, çocukların zararlı gıdaları tüketim sıklığında bir 

azalma olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3.65). 

Çizelge 3.65. Başlangıç ve 12. ay zararlı gıdaları tüketim sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 2 

Zararlı Yiyecek-İçecek Tüketim Sıklığı (12. ay) 

Hiç Her gün Haftada 

3-5 kez 

Haftada 

1-2 kez 

Ayda bir Toplam 

n % n % n % n % n % n % 

 

Zararlı 

Yiyecek-

İçecek 

Tüketim 

Sıklığı 

(başlangıç) 

Hiç 8 72,8 0 0 0 0 1 9,1 2 18,1 11 100,0 

Her gün 0 0 1 3,1 11 43,4 19 59,4 1 3,1 32 100,0 

Haftada 3-5 kez 0 0 1 3,4 11 38,0 16 55,2 1 3,4 29 100,0 

Haftada 1-2 kez 2 5,9 0 0 4 11,8 22 64,7 6 17,6 34 100,0 

Ayda bir 2 14,3 0 0 0 0 2 14,3 10 71,4 14 100,0 

Her öğün 0 0 4 23,5 1 5,9 11 64,7 1 5,9 17 100,0 

Toplam 12 8,7 6 4,4 27 19,7 71 51,9 21 15,3 137 100,0 
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3.3.7.3. Grup 3’te Yer Alan Çocukların Beslenme Alışkanlıklarının 

Değerlendirilmesi 

Çalışma başlangıcında ve 12. ayda alınan anket sonuçlarına göre, yararlı ve zararlı 

yiyecek-içeceklerin tüketim sıklığı karşılaştırılmıştır (Çizelge 3.66, Çizelge 3.67). 

Çalışma başlangıcında yararlı yiyecek-içecekleri ‘haftada 3-5 kez’ tüketen çocuk 

sayısı 32’den 55’e, ‘ayda bir’ tüketen çocuk sayısı 4’ten 18’e yükselmiştir. Yararlı 

gıdaları ‘her gün’ tüketen çocuk sayısı çalışma sonunda 34’ten 22’ye, ‘haftada 1-2 

kez’ tüketen çocuk sayısı 43’ten 32’ye, ‘hiç’ tüketmeyen çocuk sayısı 27’den çalışma 

sonunda 15’e düşmüştür (Çizelge 3.66). 

Çizelge 3.66. Başlangıç ve 12. ay yararlı gıdaları tüketim sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 3 

Yararlı Yiyecek-İçecek Tüketim Sıklığı (12. ay) 

Hiç Her gün Haftada 

3-5 kez 

Haftada 

1-2 kez 

Ayda bir Toplam 

n % n % n % n % n % n % 

 

Yararlı 

Yiyecek-

İçecek 

Tüketim 

Sıklığı 

(başlangıç) 

Hiç 13 48,1 0 00 5 18,6 1 3,7 8 29,6 27 100,0 

Her gün 0 0 15 44,1 16 47,0 3 8,9 0 0 34 100,0 

Haftada 3-5 kez 0 0 3 9,3 27 84,4 2 6,3 0 0 32 100,0 

Haftada 1-2 kez 0 0 3 7,0 6 14,0 26 60,4 8 18,6 43 100,0 

Ayda bir 2 50,0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 4 100,0 

Her öğün 0 0 1 50,0 1 50,0 0 0 0 0 2 100,0 

Toplam 15 10,6 22 15,5 55 38,7 32 22,5 18 12,7 142 100,0 

Çalışma başlangıcında zararlı yiyecek-içecekleri ‘hiç’ tüketmeyen çocuk sayısı 

çalışma sonunda 16’dan 8’e, ‘haftada 1-2 kez’ tüketen çocuk sayısı 39’dan 37’ye 

düşmüştür. Zararlı gıdaları ‘her gün’ tüketen çocuk sayısı 34’ten 50’ye, ‘haftada 3-5 

kez’ tüketen çocuk sayısı 25’ten 33’e, ‘ayda bir’ tüketenlerin sayısı 13’ten 14’e, 

yükselmiştir. ‘her öğün’ zararlı gıda tüketen 15 çocuk sayısı çalışma sonunda sıfırdır. 

Yapılan değerlendirmede, çocukların zararlı gıdaları tüketim sıklığında bir artış 

olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3.67). 
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Çizelge 3.67. Başlangıç ve 12. ay zararlı gıdaları tüketim sıklığının karşılaştırılması. 

 Grup 3 

Zararlı Yiyecek-İçecek Tüketim Sıklığı (12. ay) 

Hiç Her gün Haftada 

3-5 kez 

Haftada 

1-2 kez 

Ayda bir Toplam 

n % n % n % n % n % n % 

 

Zararlı 

Yiyecek-İçecek 

Tüketim Sıklığı 

(başlangıç) 

Hiç 6 37,5 0 0 2 12,5 3 18,7 5 31,3 16 100,0 

Her gün 0 0 13 38,2 6 17,6 14 41,2 1 3,0 34 100,0 

Haftada 3-5 kez 0 0 12 48,0 11 44,0 2 8,0 0 0 25 100,0 

Haftada 1-2 kez 0 0 15 38,5 9 23,1 13 33,3 2 5,1 39 100,0 

Ayda bir 2 15,4 0 0 0 0 5 38,5 6 46,1 13 100,0 

Her öğün 0 0 10 66,6 5 33,3 0 0 0 0 15 100,0 

Toplam 8 5,6 50 35,2 33 23,2 37 26,1 14 9,9 142 100,0 
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4. TARTIŞMA 

Diş dokusunun yıkımına, çiğneme fonksiyonunun kaybına ve etkilenmiş dişlerin 

estetik olmayan görünümüne sebep olan diş çürüğünün, gelişmiş ülkelerdeki 

yaygınlığı ve şiddetinde belirgin azalma görülmesine karşın, ülkemizin de içinde 

olduğu gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde hala en sık görülen halk sağlığı 

sorunlarından biri olduğu bilinmektedir (Zero, 1999; Horowitz, 2004; Erdem ve ark., 

2011).  

Yüksek çürük yapıcı diyet, yetersiz oral hijyen, ailenin sosyo kültürel durumunun 

düşük ve ağız sağlığına verdiği önemin yetersiz olması çürük hastalığının 

yaygınlaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu açıdan diş sağlığı hizmetlerinde temel 

düşünce; tedavi hizmeti gibi pahalı ve detaylı ekipman gerektiren yatırımlardan 

ziyade, halkın tümünü içine alan, ağız diş hastalıklarını önlemeye yönelik daha pratik 

ve ekonomik koruyucu uygulamaların yaygınlaştırılması olmalıdır (Astrom ve 

Jakobsen, 1996; van Loveren, 2000; Featherstone, 2004; Altun ve ark., 2005; Levin 

ve ark., 2009; Kapdan ve ark., 2010).  

2005 tarihinde yapılan Dünya Koruyucu Diş Hekimliği Kongresi’nde 21. yüzyılda 

ağız sağlığının geliştirilmesi amacıyla bir bildiri yayımlanmıştır. Bu bildiriye göre; 

ülkelerin ulusal sağlık programlarının ayrılmaz bir parçası olarak ağız sağlığı için 

politikalar geliştirmesi, diş çürüğünün önlenmesi için uygun ve hesaplı florid 

programlarının hazırlanması gerektiği ve hastalıkların önlenmesi ve sağlığın 

geliştirilmesi amacıyla okulların mutlaka bir platform olarak kullanılması gerektiği 

vurgulanmıştır (The Liverpool Declaration, Promoting Oral Health in the 21st Century, 

2005).  

Toplumu hedef alan programlar ile çürük risk faktörleri belirlenerek ve sonrasında 

koruyucu tedaviler uygulanarak diş çürüğünü kontrol altına almak mümkündür 

(Hicks ve Flaitz, 1993). Eğitim kurumlarında, küçük yaşlardan itibaren bireylere, 
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ağız sağlığı ile ilgili doğru bilgilerin verildiği programların uygulanması sonucunda 

bu etki, çok daha hissedilir boyutlara taşınmaktadır (Altun ve ark., 2005).  

Okul yaşına gelindiğinde, çocukların ağız-diş sağlığını geliştirmek için eşsiz bir fırsat 

yakalanmış olmaktadır. Okullar aynı ortamda yüksek sayıda çocuk barındırmaları 

nedeniyle, ağız-diş sağlığının eğitici ve koruyucu programlar ile teşvik edilmesi ve 

okul yaşındaki çocuklara diş bakım hizmetlerinin ulaştırılabilmesi için oldukça 

uygun ortamlardır. Okulları hedef alan ağız-diş sağlığı hizmetleri ile özellikle sosyo-

ekonomik düzeyi düşük olan çocuklara erişilebilmekte, mevcut çürüklerin 

durdurulması ve yeni çürüklerin engellenmesi sağlanmaktadır. Böylece güvenli, 

etkili, adil, zamandan tasarruf sağlayan bir program olma özelliğiyle halk sağlığı 

programları arasındaki en önemli yerini almaktadır (Albert ve ark., 2005; Niederman 

ve ark., 2008; Kanellis ve ark., 2009). 

Gelişmiş ülkelerde, çocuklarda diş çürüğü görülme sıklığı 1960’lardan beri belirgin 

bir düşüş göstermektedir (Burt, 1998). Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ve 

koruyucu diş hekimliği uygulamalarının henüz yaygınlaşmadığı ülkelerde, ağız ve 

diş sağlığı problemleri ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar oluşturmaktadır (Gökalp 

ve ark., 2007).  

Ülkemizde çürük prevalansının yüksek olması, yapılan çalışmalarda diş sağlığı 

sorunlarının giderek artması bu sorunların tedavisi için halk sağlığı giderlerinin çok 

yüksek olduğunun belirtilmesi ve toplumu temel alan koruyucu yaklaşımların 

yetersiz olması nedeniyle, yüksek çürük riskli çocuklarda tedavisi zor ve pahalı olan 

diş çürüğünü önlemeye yönelik okulları hedef alan koruyucu uygulamalara ihtiyaç 

duyulmaktadır (Tulunoğlu ve ark., 2003; Altun ve ark., 2005; Gökalp ve ark., 2007).  

Okul ortamında sağlanabilecek hizmetlere örnek olarak, mevcut ağız sağlığının 

belirlenmesi, ağız sağlığı eğitimi, florid gargara veya diğer florid preparatlarının 

uygulanması ve restoratif tedaviler (ART) örnek olarak verilmektedir (Heifetz ve 

ark., 1981; Morgan ve ark., 1998; Zimmer ve ark., 1999; Petersen ve ark., 2004; 

Sköld ve ark., 2005a,b; Gökalp ve ark., 2007; Ly ve ark., 2008; de Farias ve ark., 



 

 

 

126 

2009; Ercan ve ark., 2009; Jürgensen ve Petersen, 2009; Kanellis ve ark., 2009; 

Levin ve ark., 2009; Agrawal ve Pushpanjali, 2011; Arruda ve ark., 2012; Divaris ve 

ark., 2012). 

Okullarda ağız-diş sağlığının korunmasına yönelik yapılan çalışmalarda diş çürüğünü 

önlediği gösterilen birçok materyal (florid gargara, floridli diş macunu, florid cila, 

florid jel, florid tablet, floridli süt, fissür örtücüler, klorheksidin preparatları, 

ksilitollü ürünler, probiyotikli ürünler, CPP-ACP içeren preparatlar gibi) 

kullanılmaktadır (Alanen ve ark., 2000; Kallestal, 2005; Lo ve ark., 2007; Ersin ve 

ark., 2008; Marinho, 2008; Morgan ve ark., 2008; Stecksén-Blicks ve ark., 2009).  

Diş çürüğünün önlenmesinde ve diş dokusunun remineralizasyonunda en etkili 

ajanlardan biri olarak kabul edilen floridlerin çürük önleyici etkisi 50 yılı aşkın 

süredir bilinmektedir. Günümüzde dişlerin yapısında yüksek oranda florid 

bulunmasının çok önemli olmadığı ve çürüğün önlenmesinde, F-’nin dişlerin 

sürmesinden sonra topikal olarak uygulandığında daha etkili olduğu kabul 

edilmektedir (Axelsson, 1999; Hellwig ve Lennon, 2004). Topikal floridlerin, 

mineden mineral çözünmesini azalttığı, Ca ve PO4 iyon mekanizmasını düzenlediği, 

plak oluşumunu azalttığı ve bakteri metabolizması üzerine etki ederek karyojenik 

bakterilerin asit üretimini kontrol altına aldığı yapılan çalışmalarla gösterilmiştir 

(Ten Cate, 1997; Ten Cate, 1999; Ten Cate ve Loveren, 1999). Suların floridlenmesi 

veya diğer florid kaynakları gözetilmeksizin tüm topikal florid uygulamalarının 

(floridli cila, jel, gargara ve diş macunu) hem süt hem de daimi diş çürüklerinde 

azalma sağladığı bildirilmektedir (Marinho, 2008).  

Çocuklarda diş çürüğünün önlenmesi amacıyla 30 yılı aşkın bir süredir yaygın olarak 

kullanılan florid gargaraların, 1960’larda okul programı dahilinde çürük önleyici 

etkisi gösterilmiştir (Torell ve Ericsson, 1965). Özellikle 1970-80’lerde de yüksek 

çürük prevalansına sahip ülkelerde organize okul programları içinde florid gargaralar 

yaygın olarak kullanılmıştır (Marinho, 2003). Florid gargaralar, uygulama süresinin 

kısa ve kolay olması, klinik ortam ve dental ekipman gerektirmemesi, diş hekimine 

gerek duyulmadan bu konuda eğitilmiş kişilerce yürütülebilmesi ve maliyetinin 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Alanen%20P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lo%20EC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ersin%20NK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stecks%C3%A9n-Blicks%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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düşük olması gibi avantajları nedeniyle yıllardır en çok kullanılan çürük önleyici 

halk sağlığı programlarından biridir (Torell ve Ericsson, 1965; Heifetz ve ark., 1981; 

Marinho ve ark., 2003; King ve ark., 2008; Poulsen, 2009; Chen ve ark., 2010). NaF 

ise; gümüş diamin florid gibi metalik tada sahip olmaması ya da kalay florid gibi 

renklenmelere neden olmaması gibi avantajları nedeniyle floridli gargaralar arasında 

en çok tercih edilen formdur (Leverett ve ark., 1986; Lo ve ark., 2012).  

Günlük veya haftalık kullanılabilen NaF gargaranın diş çürüğünü önlediği yapılan 

birçok çalışmada gösterilmiştir (Torell ve Ericsson, 1965; Heifetz ve ark., 1981; 

Heifetz ve ark., 1982; Stephen, 1994; Morgan ve ark., 1998; Marinho ve ark., 2003; 

Twetman ve ark., 2004; Sköld ve ark., 2005b; Aminabadi ve ark., 2007; Marinho, 

2008; Levin ve ark., 2009; Chen ve ark., 2010; Neko-Uwagawa ve ark., 2011; 

Divaris ve ark., 2012). NaF gargaraların haftalık kullanım için hazırlanan formları 

%0,2 NaF içerirken (900 ppm F
-)
, günlük kullanılanları %0,05 NaF (230 ppm F

-)
 

içerir (Newbrun, 2001; Twetman ve ark., 2004). Haftalık ve günlük kullanılan NaF 

gargaraların çürük önleyici etkileri açısından aralarında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmamaktadır. Bununla birlikte, haftalık gargaralar günlük kullanıma 

göre daha az zaman, ödenek ve efor harcanmasını sağladıkları için maliyet-etkinlik 

açısından oldukça avantajlıdırlar (Heifetz ve ark., 1981).  

Bu bilgiler ışığında ve yaptığımız kaynak taramalarında da ülkemizde sonuçları 

yayınlanmış okul floridli gargara programı ile ilgili bir çalışmaya 

rastlanılmadığından, çalışmamızda, sosyo-ekonomik düzeyi düşük, yüksek çürük 

riskli çocuklarda, okul ortamında haftalık %0,2’lik NaF gargara programının yeni 

çürük oluşumunun engellenmesindeki etkilerinin değerlendirmesi amaçlanmıştır. 

6 yaşından küçük çocukların florid gargaraları yanlışlıkla yutması ve sonucunda akut 

toksik etkiler ya da dental florozis riski bulunduğundan, ayrıca henüz sürmüş daimi 

birinci büyük azı dişini koruma altına alabilmek açısından çalışmamızda en küçük 

yaş grubu 7 olarak belirlenmiştir (Prevention of oral diseases, WHO, 1987; 

Newbrun, 2001; Guidelines on the Use of Fluoride in Children: an EAPD Policy 

Document, 2009).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stephen%20KW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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Yapılan farklı çalışmalarda florid gargara programına dahil edilen çocukların yaşları 

7 ile 16 arasında değişmektedir.Torell ve Ericsson’un (1965) yaptıkları çalışmada 

çocukların yaşı 10, Heifetz ve ark.’nın (1981) çalışmasında 10-12, Morgan ve 

ark.’nın (1998) çalışmasında 7, Sköld ve ark.’nın (2005b) çalışmasında 13-16, 

Kaneko ve ark.’nın (2006) çalışmasında 9-10, Aminabadi ve ark.’nın (2007) 

çalışmasında 10, Levin ve ark.’nın (2009) çalışmasında 11, Chen ve ark.’nın (2010) 

çalışmasında 8-9 olarak belirlenmiştir.  

Pieterse ve ark. (2006), 1995 yılına kadar okullarda florid gargara uygulaması 

yapılmayan Woudenberg’te (Hollanda), yüksek çürük riskinin bulunduğu 7-12 

yaşlarındaki çocukların florid gargara programına dahil edildiğini bildirmişlerdir. 

Malezya’nın Sawarak eyaletinde çocuklardaki DMFT ortalamasının yüksek olması 

(2,5’tan yüksek) nedeniyle ağız-diş sağlığı koruyucu programı olarak 7-12 yaş 

arasıdaki çocuklara okullarında haftalık florid gargara uygulamasına başlanmıştır. 

Burada amaç, çocukların gargara yapabilecek en küçük yaşta bu uygulamaya 

başlayarak okul yıllarından itibaren çürüksüz olmalarını sağlamaktır (Chen ve ark., 

2010). Divaris ve ark. (2012) da, florid gargaranın etkinliği değerlendirdikleri 

çalışmalarına 7-12 yaş grubu çocukları dahil etmişlerdir. Bu verilere dayanarak, 

çalışmamıza 7-12 yaş grubu çocuklar dahil edilmiştir.  

Çalışmamızı planlama aşamasında, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik 

Bölümü’nden tüm ilçelerde bulunan 7-12 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin kız ve 

erkek ayrımı yapılmış listesi alınmıştır. Bu veriler ile birlikte öğrenciye ayrılacak 

zamanın tahmini süresi ve sarf malzame giderleri bir bütün olarak değerlendirilmiş 

ve doğru örneklem sayısını belirleyebilmek ve çalışma sonuçlarının güvenirliğini 

yüksek tutmak için İstatistiksel Güç Analizi yapılmıştır. Yapılan analize göre 

çalışmaya dahil edilecek çocuk sayısı en az 120 olarak belirlenmiştir. Bir yıl içinde 

kayıplar olabileceği göz önüne alınarak ayrıca daha fazla sayıda çocuğa floridli 

gargara uygulayabilmek amacıyla bu sayının yaklaşık dört katı sayıda (420) çocuk 

çalışmaya dahil edilmiştir. 
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Yapılan florid gargara çalışmalarında genellikle, gargara grubu ve gargara 

uygulanmayan kontrol grubu olmak üzere iki grup oluşturulmuştur (Sköld ve ark., 

2001; Kaneko ve ark., 2006; Pieterse ve ark., 2006; Aminabadi ve ark., 2007; Levin 

ve ark., 2009; Chen ve ark., 2010; Divaris ve ark., 2012). Haftalık, günlük ve plasebo 

gargara grubu olarak üç grup oluşturulan çalışmalar da bulunmaktadır (Heifetz ve 

ark., 1981; Heifetz ve ark., 1982). Çalışmamızda ise; bir grup öğrenci çürük önleyici 

etkisi gösterilmiş ve günlük gargaralara göre maliyet-etkinlik açısından daha 

avantajlı olan haftalık florid gargara grubuna (Grup 1, n=136), bir grup öğrenci 

gargara uygulamasının plasebo etkisinin olup olmadığını değerlendirmek amacıyla 

plasebo gargara grubuna (Grup 2, n=138) ve bir grup öğrenci de hiçbir uygulama 

yapılmayan kontrol grubuna dahil edilerek (Grup 3, n=146) üç grup oluşturulmuştur.  

Epidemiyolojik çalışmalarda ağız-diş sağlığını belirlemek amacıyla en çok tercih 

edilen yöntem DMFS ve DMFT indeksidir (Oral Health Surveys, Basic Methods, 

1997). Birçok florid gargara programında da çocukların ağız-diş sağlığını belirlemek, 

florid gargaranın etkinliğini değerlendirmek ve gruplar arasında karşılaştırma 

yapmak amacıyla bu indeksten yararlanılmaktadır. Çalışmalarda bu indeksler ya tek 

başına ya da bir arada kullanılmış ancak çoğunlukla süt dişlerinin 

değerlendirilmediği (df-s) görülmüştür. (Heifetz ve ark., 1981; Leverett ve ark., 

1986; Morgan ve ark., 1998; de Sousa ve ark., 2002; Pieterse ve ark., 2006; Kaneko 

ve ark., 2006; Aminabadi ve ark., 2007; Levin ve ark., 2009; Chen ve ark., 2010; 

Neko-Uwagawa ve ark., 2011; Komiyama ve ark., 2012). Divaris ve ark. (2012) ise 

hem df-s hem de DMFS indeksini çalışma sonuçlarını değerlendirmek amacıyla 

kullanmışlardır.  

Çalışmamızda da bu bilgilere paralel olarak, başlangıç, 6. ve 12. ayda çocukların 

ağız-diş sağlığını, florid gargaranın etkinliğini değerlendirmek ve gruplar arasında 

karşılaştırma yapmak amacıyla, epidemiyolojik çalışmalarda en çok tercih edilen 

yöntem olan DMFS indeksi kullanılmış, DSÖ kriterlerine göre d-s, f-s, df-s, D-S, M-

S, F-S, ve DMFS değerleri belirlenmiştir. Çocukların süt dişlerini fizyolojik 

nedenlerle mi yoksa çürüğe bağlı nedenlerle mi kaybettiği tam olarak 
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belirlenemediğinden süt dişlerindeki m-s parametresi değerlendirme dışı 

bırakılmıştır. 

Epidemiyolojik çalışmalarda bireylerin oral hijyen durumlarını değerlendirmek 

amacıyla diş plağı ölçümleri uzun yıllardır yapılmaktadır. Hem bireysel hem de 

epidemiyolojik çalışmalarda kullanılmak üzere Silness ve Löe Plak İndeksi, Oral 

Hijyen İndeksi, Basitleştirilmiş Oral Hijyen İndeksi (OHİ-B) gibi birçok plak indeksi 

geliştirilmiştir. Klinik çalışmalarda tüm ağız kayıtlarının tutulması istenirken, 

epidemiyolojik çalışmalarda basitleştirilmiş indeksler tercih edilmektedir (Axelsson, 

2002). Epidemiyolojik çalışmalarda ağız sağlığının değerlendirmesinde göreceli 

olarak basit bir değerlendirme yöntemi olan OHİ-B, tekrarlanabilir olması, kısa 

sürede değerlendirme yapılabilmesi, uygulama kolaylığı gibi avantajları nedeniyle 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Greene ve Vermillion, 1964; Bamigboye ve Akande, 

2007; Al-Mutawa ve ark., 2011). Bu nedenlerle çalışmamızda çocukların oral 

hijyenlerini değerlendirmek amacıyla OHİ-B tercih edilmiştir.  

Oral hijyen eğitim programları, bireylerin yaşam kalitesini geliştirmek ve ağız 

hastalıklarının önlenmesini sağlamak amacıyla çok yaygın kabul gören bir halk 

sağlığı yaklaşımıdır (Löe, 2000; Hebbal ve ark., 2011). Okullar çocuklara doğru oral 

hijyen bilgilerinin verilebileceği en uygun ortamlardır (Kateeb, 2007; Hebbal ve ark., 

2011). Çünkü verilen eğitim, çocukların yaşamlarının bundan sonraki döneminde 

oral hijyen davranışlarını önemli ölçüde etkileyecektir (Tai ve ark., 2009).  

Çocuklara verilen diş fırçalama eğitiminde, fırçalama tekniklerinin birbirlerine karşı 

belirgin bir üstünlüğü olmadığı belirtilmektedir (Hartono ve ark., 2002; Poyato-

Ferrera ve ark., 2003). Ancak bazı çalışmalarda diğer tekniklere göre plağı daha 

etkili bir şekilde uzaklaştırılabildiği gösterilen ve kullanılması önerilen Modifiye-

Bass tekniği, çalışmamızın başında, 6. ve 12. ayında küçük gruplara (6-8 çocuk) 

ayrılan çocuklara uygulamalı olarak anlatılmıştır (Lavstedt ve ark., 1982; Poyato-

Ferrera ve ark., 2003; Ganss ve ark., 2009). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lavstedt%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6960630
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Çalışmamızın başında, çocukların ve ailelerinin sosyodemografik özelliklerini, 

çocukların oral hijyen durumunu ve beslenme alışkanlıklarını belirleyebilmek için 

ebeveynlere ‘Karışık Dişlenme Dönemi Ağız Diş Sağlığı Veri Toplama Formu’ 

gönderilmiştir. Çalışma sonunda çocuklardaki oral hijyen ve beslenme 

alışkanlıklarındaki değişimi değerlendirebilmek amacıyla aynı anket yeniden 

gönderilmiştir ve anketler birbirleri ile karşılaştırılmıştır. 

Sosyo-ekonomik seviyenin belirlenmesinde, ailenin işsizlik durumu ve ailenin 

özellikle de annenin eğitim durumu önemli iki parametredir. 18 yaş altı çocuğu olan 

ve lise diplomasına sahip olmayan bir anne eğitimsiz anne olarak 

sınıflandırılmaktadır. Dolayısı ile eğitimsiz anne sayısı ve işsizlik oranı ne kadar 

yüksek ise o toplumun sosyo-ekonomik düzeyi bir o kadar düşük olacaktır (Da Rosa 

ve ark., 2011). Ayrıca, anne eğitim seviyesinin yeni çürük gelişiminde risk faktörü 

olarak değerlendirilebileceği gösterilmiştir (Erdem ve ark., 2011). Yüksek çürük riski 

bulunan çocukların annelerinin eğitim seviyesinin düşük olduğu bildirilmektedir 

(Erdem ve ark., 2011). Çalışmamızda annelerinin çok büyük bir çoğunluğunun 

ilkokul mezunu olduğu (%79,9) ve çalışmadığı (%89,6), babalarının ise yine büyük 

çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu (%77,4) ve çalıştıkları (%89,5) tespit 

edilmiştir. Bu verilere dayanarak, çalışmamızın sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve 

yüksek çürük riskli çocuklarda gerçekleştirildiği sonucuna varılabilir. 

Çalışmamızın başlangıç, 6. ve 12. ay ölçümlerinde grup ayrımı yapmaksızın df-s 

değeri cinsiyete göre karşılaştırıldığında, kızlarda sırasıyla 5,40; 4,69 ve 5,28 

erkeklerde 5,22; 4,69 ve 4,89 olarak bulunmuştur. Süt dişlerindeki df-s değeri 

cinsiyetlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemiştir (p>0,05). Ölçüm 

zamanına göre kızların DMFS ortalamaları sırasıyla 2,33; 2,77 ve 3,50 erkeklerin ise 

1,68; 2,00 ve 2,79 olarak tespit edilmiştir. Tüm zamanlarda kızların DMFS değeri 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Birçok florid 

gargara çalışmasında cinsiyete göre karşılaştırma yapılmamış olmasına rağmen 

(Heifetz ve ark., 1981; Heifetz ve ark., 1981; Sköld ve ark., 2001; Pieterse ve ark., 

2006; Aminabadi ve ark., 2007; Chen ve ark., 2010), De Sousa ve ark.’nın (2002), 

Divaris ve ark.’nın (2012), Komiyama ve ark.’nın (2012) ve Al-Haddad ve ark.’nın 
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(2010) yaptıkları çalışmada çalışmamıza benzer olarak kızlardaki DMFS değeri daha 

yüksek bulunmuştur. Bunun nedeni, diş sürmesinin erkeklere göre daha erken olması 

(Al-Haddad ve ark., 2010) ve kızlardaki hormonal değişikliklere bağlı olarak tükürük 

oranında ve yapısındaki değişikliklerin çürüğe yatkınlığı arttırması olarak 

düşünülmektedir (Lukacs ve Largaespada, 2006). 

Gruplar kendi içinde ölçüm zamanlarına göre karşılaştırıldığında; Grup 1 ve 3’te d-s 

değerinin 6. ve 12. ayda, başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı oranda azaldığı 

(p<0,05); f-s değerinin, Grup 1’de istatistiksel olarak anlamlı derecede (p<0,05), 

Grup 3’te ise sayısal olarak arttığı saptanmıştır. d-s değerinin azalması ve f-s 

değerinin artması, Grup 1 ve Grup 3’teki çocukların çürük dişlerini tedavi 

ettirdiklerini göstermektedir.  

Grup 2’de ise 6. ay d-s değerinde başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı olmasa 

da sayısal olarak bir düşüş olduğu, 12. ayda ise d-s değerinin başlangıca göre sayısal 

olarak yüksek olduğu bulunmuştur. Dolgulu yüzey sayısı ise (f-s) 6. ayda istatistiksel 

olarak anlamlı derecede artarken (p<0,05), 12. ayda sayısal olarak azalma 

göstermiştir. Bu bulgular, Grup 2’deki çocukların 6. ayda çürük dişlerini tedavi 

ettirdiklerini ancak 12. ayda yeni çürüklerinin oluştuğunu göstermektedir. 

df-s değerleri açısından gruplar kendi içlerinde karşılaştırıldığında; Grup 1’de 

başlangıç, 6. ay ve 12. ay df-s değerleri sırasıyla 5,62; 4,95 ve 5,21, Grup 2’de 5,21; 

5,34 ve 5,61, Grup 3’te ise 5,33; 4,43 ve 4,98 olarak saptanmıştır. Grup 1’de df-s’nin 

başlangıca göre 6. ve 12. ayda istatistiksel olarak anlamlı oranda düştüğü (p<0,05), 

Grup 2’de ise sayısal olarak arttığı (p>0,05) ve Grup 3’te 6. ayda istatistiksel olarak 

anlamlı oranda düştüğü, 12. ayda sayısal olarak arttığı (p>0,05) gözlenmiştir. 

Ölçüm yapılan tüm zaman dilimlerinde gruplar arasında d-s, f-s ve df-s ortalama 

değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05) 

(Çizelge 3.8, Çizelge 3.12, Çizelge 3.16). Elde edilen bu sonuçlar, 1 yıllık florid 

gargara programının süt dişlerinde df-s değerlerinde önemli bir etkinlik 

sağlamadığını göstermektedir. 
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Ülkemizde florid gargara uygulaması ile ilgili bir veri olmamasına rağmen, 

çocuklardaki df-s’nin değerlendirildiği çalışmalarda, Tulunoğlu ve ark. (2003), 7-8 

yaş grubu çocukların df-s ortalamasını 4,57; Kapdan ve ark. (2010) 6 yaş grubu 

çocukların df-s ortalamasını 5,87 olarak bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda 

saptanan tüm zamanlardaki ortalama df-s değeri, bu çalışmaların bulguları ile 

uyumludur.  

Florid gargaraların 7 yaşından küçük çocuklarda kullanıldığında florozis riski söz 

konusu olduğundan (Newbrun, 2001; Guidelines on the Use of Fluoride in Children: 

an EAPD Policy Document, 2009), yapılan florid gargara çalışmaların büyük 

çoğunluğu 10-12 yaş grubu çocuklar üzerinde yapılmış ve gargaranın süt dişlerine 

etkisi değerlendirilmemiştir (Torell ve Ericsson, 1965; Heifetz ve ark., 1981; Kaneko 

ve ark., 2006; Aminabadi ve ark., 2007; Levin ve ark., 2009). Marinho ve ark. (2003) 

florid gargaraların etkinliği ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirdiği 

derlemesinde, hiçbir çalışmada süt dişleri ile ilgili verinin bulunmadığını bildirmiştir. 

Çalışmamıza benzer şekilde Divaris ve ark.’nın 2012 yılında yaptıkları çalışmanın 1 

yıllık sonuçlarında da, florid gargaranın df-s değerine etkisinin düşük olduğu 

bildirilmiştir. 

Süt dişlerinin daimi dişlere göre daha ince mine ve dentin yapısına sahip olması, 

geniş fissürlü oklüzal yüzeylerinin ve düz arayüz kontak alanlarının bulunması, 

onları çürükten en fazla etkilenecek dişler haline getirmektedir (Waggoner, 2009). 

Çürük yapıcı gıdalarla beslenme ve oral hijyenine yeterince dikkat edememe gibi 

diğer çürük risk faktörleri de eklendiğinde süt dişlerindeki başlangıç çürük lezyonu 

hızla dentin tabakasına ilerlemektedir (Vanobbergen ve ark., 2010). Plak içerisinde 

düşük konsantrasyonda bulunan floridlerin mineden mineral kaybını önlemesi, 

remineralizasyonu desteklemesi ve bakteri metabolizmasına etki ederek çürük 

lezyonlarının önlenmesini sağladığı bilinmektedir (Ten Cate, 1999; Barkowitz ve 

ark., 2002). Ancak dentinin mineye göre belirgin şekilde daha geniş kristal yüzey 

alanlarına sahip olması ve çözünebilirliğinin daha yüksek olması nedeniyle floridin 

etkisi göreceli olarak daha azdır (Ten Cate, 1995). Dolayısıyla süt dişlerinde çürük 

lezyonunun kısa sürede dentine ulaşması ve floridin etkisinin bu bölgede sınırlı 
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kalması, çalışmamız sonuçlarında görülen florid gargara grubundaki çürük önleyici 

etkinin diğer gruplara göre anlamlı farklılık oluşturmamasına neden olarak 

gösterilebilir.  

Çalışmamızın başında yapılan ağız içi muayenede, Grup 1’de bulunan çocukların D-

S değeri 1,24; Grup 2 ve Grup 3’teki çocukların ise 1,58’dir ve gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur (p>0,05). 

Çalışmamızın 6. ayında Grup 1, 2 ve 3’teki çocukların D-S değerleri sırasıyla 1,24; 

1,61 ve 1,78’dir. 6. ayda Grup 1’deki çocukların D-S değerinde başlangıca göre 

herhangi bir değişim gözlenmezken, Grup 2 ve Grup 3’te artış gözlenmiş ve 

istatistiksel değerlendirme yapıldığında Grup 3’ün D-S ortalamasının Grup 1’e göre 

anlamlı oranda daha fazla olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).  

Çalışmamızın 12. ayında Grup 1, 2 ve 3’teki çocukların D-S değerleri sırasıyla 1,44; 

2,29 ve 2,70’tir. Çalışmanın 12. ayında yapılan değerlendirmede tüm gruplarda daimi 

dişlerde çürük yüzey sayısında artış gözlenmiştir. Grup 2 ve Grup 3’ün D-S 

değerinin Grup 1’e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu 

(p<0,05), ancak Grup 2 ve Grup 3 arasında istatistiksel fark olmadığı saptanmıştır. 

Aminabadi ve ark. (2007) yaptıkları çalışmada, çalışmamız sonuçlarına paralel 

olarak florid gargara grubundaki çürük diş sayısının anlamlı derecede daha düşük 

olduğunu bildirmişlerdir. Bu sonuçlara dayanarak, haftalık florid gargara 

programının daimi dişlerde oluşacak yeni çürükleri tamamen olmasa da, önlediği 

sonucuna varılabilir. Grup 2 ve Grup 3 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmasa da Grup 2’deki çocuklarda D-S değeri sayısal olarak daha düşüktür. Her hafta 

plasebo gargara uygulaması sebebiyle ilişkide bulunmanın getirdiği motivasyonla bu 

gruptaki çocukların oral hijyenlerine ve beslenme alışkanlıklarına Grup 3’tekilerden 

daha çok dikkat ettikleri düşünülmektedir. Bu sonuçlara paralel olarak Petersen ve 

ark. (2004), DSÖ projesi kapsamında yılda bir kez diş hekimi, rutin olarak da 

öğretmenler tarafından 3 yıl süre ile verilen oral hijyen eğitiminin istatistiksel olarak 

fark yaratmasa da D-S değerinde düşüşe neden olduğunu bildirmişlerdir.  
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Grup 1’de bulunan çocukların M-S değeri ölçüm zamanına göre sırasıyla 0,19; 0,28; 

0,27, Grup 2’de sırasıyla 0,04; 0,26; 0,29 ve Grup 3’te tüm ölçüm zamanlarında 

0,32’dir. M-S ortalama değeri hem gruplar arasında hem de grupların kendi içinde 

değerlendirildiğinde, hiçbir ölçüm zamanında istatistiksel olarak anlamlı fark 

oluşturmamıştır (P>0,05). Aminabadi ve ark. (2007) yaptıkları çalışmada da bizim 

çalışmamıza benzer olarak çekilmiş diş sayısında istatistiksel farklılığın oluşmadığını 

bildirmişlerdir. 

Çalışmamızın tüm ölçüm zamanlarında ve tüm gruplarda daimi diş dolgulu yüzey 

sayısı (F-S) artış göstermiştir. Başlangıç ve 6. ay ölçümlerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmazken, 12. ay değerlendirmesinde Grup1’deki F-S değerinin 

Grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla olduğu gözlenmiştir 

(p<0,05) Çalışma sonuçlarımızdan farklı olarak, Aminabadi ve ark. (2007) yaptıkları 

çalışmada, gargara grubunda bulunan çocuklarda dolgulu diş sayısının kontrol 

grubuna göre anlamlı derecede daha düşük olduğunu bildirmişlerdir. Tüm gruplarda 

dolgulu diş yüzey sayısının artması, verilen oral hijyen eğitimi sonucu çocukların diş 

hekimine gitme alışkanlığındaki olumlu değişiklikleri yansıtmaktadır (Petersen ve 

ark., 2004; Tai ve ark., 2009).  

Grup 1’deki çocukların başlangıç, 6. ay ve 12. ay değerlendirmesinde, DMFS 

ortalamalarının sırasıyla 1,92; 2,22 ve 2,55 olduğu belirlenmiştir. Başlangıç değerine 

göre hem 6. ay hem de 12. ay değeri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir 

(p<0,05). DMFS değerinde gözlenen artış 6. ayda D-S değeri aynı kaldığından, 

çekilmiş ve dolgulu yüzey sayısındaki artışa, 12. ayda ise hem çürüklü hem de 

dolgulu yüzey sayısındaki artışa bağlıdır.  

Grup 2’deki DMFS değerleri başlangıç, 6. ay ve 12. ayda sırası ile 1,96; 2,36 ve 3,12 

olarak saptanmıştır. Başlangıca göre hem 6. ay hem de 12. ay değerinin istatistiksel 

olarak anlamlı derecede fazla olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 6. ay DMFS değeri 12. 

ay ile karşılaştırıldığında da 12. ay değerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede 

fazla olduğu gözlenmiştir (p<0,05). 
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Grup 3’e ait DMFS değeri ölçüm zamanına göre sırasıyla 2,15; 2,55 ve 3,76 olarak 

belirlenmiştir. Başlangıç değerine göre hem 6. ay hem de 12. ay DMFS değeri 

istatistiksel olarak anlamlı derecede artmıştır (p<0,05). 6. ay DMFS değeri 12. ay ile 

karşılaştırıldığında da 12. ay değerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla 

olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

Gruplar arası farklılıkların zamana göre karşılaştırılmasında başlangıç ve 6. ay 

DMFS değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05).  

12. ay değerlendirmesinde, Grup 1’in 12. ay DMFS değeri (2,55) Grup 3’e göre 

(3,76) istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktür (p<0,05). Grup 2’ye ait 

değer (3,12) Grup 1 ve Grup 3’e göre anlamlı farklılık oluşturmasa da Grup 1’e göre 

daha yüksek, Grup 3’e göre daha düşüktür (p>0,05). Elde edilen veriler 

değerlendirildiğinde haftalık florid gargara uygulaması yapılan Grup 1’deki 

çocuklarda DMFS artışında belirgin bir azalma olduğu görülmektedir. Bu sonucun 

nedeni hem haftalık florid gargaranın hem de oral hijyen eğitiminin etkisine bağlıdır 

(Marinho ve ark., 2003; Twetman ve ark., 2004; Brukiene ve Aleksejuniene, 2008; 

Komiyama ve ark., 2012). Grup 2’deki DMFS değerinin Grup 3’e göre anlamlı 

olmasa da daha düşük olması ise, her hafta çocuklarla ilişkide olmanın getirdiği 

motivasyonla çocukların ağız hijyenine verdikleri önemin arttığını göstermektedir 

(Hartono ve ark., 2002; Tai ve ark., 2009).  

Başlangıç ve 12. ay DMFS değerleri karşılaştırıldığında, tüm gruplarda DMFS 

değerinin arttığı gözlenmiştir. Bu artışın Grup 1’de %32,81, Grup 2’de %59,18 ve 

Grup 3’te %74,88 olduğu görülmüştür (Çizelge 3.33). Haftalık %0,2’lik NaF gargara 

uygulamasının 1 yıllık sonuçları, kontrol grubuna göre %42,07; plasebo gargara 

grubuna göre ise %26,37 oranında bir fayda sağlandığını göstermektedir. Marinho ve 

ark. (2003) yaptığı derlemede, en az 1 yıl kullanılan florid gargaraların DMFS 

değerinde %26; Twetman ve ark. (2004) yaptıkları derlemede, %14-53 (ortalama 

%29) oranında bir fayda sağladığını bildirmişlerdir. Heifetz ve ark. (1981), 

çalışmalarının 2 yıllık sonuçlarında, yeni çürük yüzey sayısında plasebo gargara 

grubuna göre haftalık florid gargaranın %19,9; günlük florid gargaranın %41,3 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brukiene%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19016927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aleksej%C5%ABniene%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19016927
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oranında fayda sağladığını; çalışmalarının 3 yıllık sonuçlarında ise (Heifetz ve ark., 

1982), plasebo grubu ile karşılaştırılan haftalık florid gargara grubunun DMFS 

değerinde %37,7 oranında, günlük florid gargara grubunda %47,4 oranında bir 

azalma sağlandığını bildirmişlerdir. Ayrıca, florid gargaranın günlük uygulanmasının 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmadığı belirtilmiştir. Komiyama ve ark. 

(2012), 6 yıl süre ile florid gargara uygulaması yapılan çocukların DMFS değerinde 

%42,8; Levin ve ark. (2009), yoksul bölgede yaşan çocuklarda DMFT değerinde 

%21; Aminabadi ve ark. (2007), 3 yıl kullanılan florid gargaraların kontrol grubuna 

göre DMFT artışında %51,5 oranında bir azalma sağladığını bildirmişlerdir. Pieterse 

ve ark. (2006), en az 3 yıl florid gargara programına katılan çocuklara göre hiç 

katılmayanların diş çürüğüne 4 kat daha fazla yatkın olduklarını, Chen ve ark. 

(2010), 3 yıllık çalışmalarında, florid gargara uygulanmayan grupta çürük artışı 

riskinin 0,52 kat daha fazla olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmalar, çalışmamızın 

sonuçlarını destekler niteliktedir. Çalışmamızdan farklı olarak; ana sınıfında iken 

tedavi edilmemiş en az bir çürüğü bulunan çocukları yüksek çürük risk grubu olarak 

tanımlayan Divaris ve ark. (2012), 1 yıl uygulanan florid gargaranın yüksek çürük 

riskli bireylerde %15, 5-6 yıl uygulanan florid gargara programının %55 oranında 

fayda sağlandığını ve aslında bu oranların istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

yaratmadığını ve çürük prevalansına etkisinin düşük olduğunu bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda, plasebo gargara uygulanan grupta (Grup 2) DMFS değerinin anlamlı 

olmasa da sayısal olarak Grup 3’e göre daha düşük olduğu görülmektedir. Elde 

edilen bu bulgunun nedeni, çocuklarla yıl içinde her hafta ilişkide olmanın sağladığı 

motivasyon ile çocukların ağız-diş sağlığına nispeten daha fazla önem vermeleri 

olabilir. Ancak oral hijyen eğitimin düzenli ve uzun süreli olması çocuklardaki 

etkinin kalıcılığı açısından önemlidir (Löe, 2000; Brukiene ve Aleksejuniene, 2008).  

Diş plağı çürük yapıcı mikroorganizmaları barındırması, mikroorganizmaların 

oluşturduğu asidin uzun süre diş yüzeyini etkilemesine izin vermesi, tükürüğün 

yıkayıcı ve tamponlayıcı etkisini engellemesi nedeniyle çürük oluşumuna yol açan en 

önemli faktördür. Diş çürüğünün önlenmesinde dişlerin fırçalanarak plağın 

uzaklaştırılması anahtar rol oynamaktadır (Thylstrup ve Fejerskov, 1986). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brukiene%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19016927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aleksej%C5%ABniene%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19016927
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Çalışmamızda, oral hijyen bulgusunu değerlendirmemizin amacı, diş çürüğünün 

gelişiminde önemli bir faktör olan diş plağının var olup olmadığını araştırmak ve 

verilen oral hijyen eğitiminin etkinliğini değerlendirmektir. 

Çalışmamızda çocukların oral hijyen durumlarını belirleyebilmek için OHİ-B 

değerlendirmesi yapılmıştır. Grup ayrımı yapılmadan cinsiyete göre OHİ-B 

değerlendirilmesinde tüm ölçüm zamanlarında kız öğrencilerin oral hijyenlerinin 

erkeklere göre daha iyi olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlar Bamigboye ve Akande 

(2007) ve Al-Mutawa ve ark.’nın (2011) çalışmaları ile uyumludur. Kızların 

erkeklere göre daha fazla sosyal farkındalığa sahip olmaları ve kendi kişisel 

hijyenlerine daha fazla dikkat etmeleri sonuçların bu yönde çıkmasına neden olarak 

gösterilebilir (Bamigboye ve Akande, 2007; Al-Mutawa ve ark., 2011). 

Başlangıç, 6. ay ve 12. ay ölçümlerinde, çalışmamızda bulunan tüm gruplarda OHİ-

B’ye göre ‘çok iyi’ ve ‘iyi’ oral hijyene sahip çocukların çoğunlukta olduğu 

belirlenmiştir. Yaptığımız kaynak taramasında florid gargara çalışmaları içinde oral 

hijyen durumunu değerlendiren herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Epidemiyolojik çalışmalarda ise, bizim çalışmamızdan farklı olarak ‘orta’ oral 

hijyene sahip bireylerin çoğunlukta olduğu bildirilmektedir (De Almeida ve ark., 

2003; Bamigboye ve Akande, 2007; Al-Mutawa ve ark., 2011). Çalışmamızda 

çocuklardaki görünür plağın az olmasının nedeninin -ölçüm zamanlarına göre diş 

çürüğünün arttığı da düşünülürse- gerçekte düzenli ve etkili diş fırçalamayan 

çocukların, günler süren ölçüm dönemlerinde ağız-içi muayenelerinin yapılacağının 

farkında olmaları ve bu dönemde dişlerini daha sık ve özenli fırçalamaları olduğu 

düşünülmektedir. Dolayısı ile, diş çürüğüne neden olan plak ve plağa bağlı diş eti 

problemlerinin değerlendirilmesi amacıyla daha ileri ölçüm yöntemlerinin 

kullanılmasına ihtiyaç vardır.  

Genel bir değerlendirme yapıldığında; Grup 1, Grup 2 ve Grup 3’teki çocukların hem 

6. ay hem de 12. ay oral hijyen değerlerinde olumlu değişimler olduğu saptanmıştır. 

Ancak 6. ay ile 12. ay sonuçları karşılaştırıldığında, 12. ay oral hijyen değerinin 6. 

aya göre azaldığı görülmüştür. Gargara uygulaması yapılan dönemde Grup 1 ve Grup 
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2’deki çocuklarla iletişimde olmanın oral hijyen motivasyonu sağladığı ancak yaz 

tatili süresince çocukların motivasyonunun düştüğü ve olumlu oral hijyen 

davranışlarının nispeten gerilediği düşünülmektedir. Grup 3’teki çocuklarda ise, 

diğer gruptakilere benzer olarak başlangıçta, 6. ay verilen oral hijyen eğitiminin kısa 

süreli fayda sağladığı, 12. ayda yapılan değerlendirmede bulguların gerilediği 

görülmüştür. Yapılan çalışmalarda da çocuklardaki oral hijyen bilgilerinin kalıcı hale 

dönüşebilmesi için oral hijyen eğitiminin düzenli ve uzun süreli olması gerektiği 

bildirilmektedir (Löe, 2000; Brukiene ve Aleksejuniene, 2008; Köse ve ark., 2010). 

Çalışmamızın başında ve 12. ayında, ebeveynlere ‘Karışık Dişlenme Dönemi Ağız 

Diş Sağlığı Veri Toplama Formu’ gönderilerek soruları cevaplamaları istenmiştir. 

Çocukların diş fırçalama, beslenme ve diş hekimine gitme alışkanlıklarındaki 

değişimleri ve ailenin çocuklarının oral hijyenine gösterdiği hassasiyeti 

belirleyebilmek amacıyla cevaplanması istenen anket sonuçları değerlendirilmiştir. 

‘Çocuğunuz günde kaç kez dişlerini fırçalıyor?’ sorusuna başlangıçta ve 12. ayda 

verilen yanıtlar, grup ayrımı gözetmeksizin karşılaştırıldığında, dişlerini günde 2 

veya daha fazla fırçalayanların sayısının 89’dan 182’ye yükseldiği; dişlerini hiç 

fırçalamayan çocuk sayısının 29’dan 7’ye, 1 kez fırçalayan çocuk sayısının 206’dan 

160’a, dişlerini bazen fırçalayan çocuk sayısının 90’dan 65’e gerilediği görülmüştür. 

Bu sonuçlar verilen oral hijyen eğitimi sonrasında çocukların dişlerini daha sık 

fırçalamaya başladığını göstermektedir. Oral hijyen eğitimi sonrasında fırçalama 

alışkanlığında olumlu değişimler olduğunu belirten çalışmaların sonuçları da (Arpak 

ve ark., 1989; Friel ve ark., 2002; Petersen ve ark., 2004; Tolvanen ve ark., 2009; Tai 

ve ark., 2009) elde ettiğimiz bulguları destekler niteliktedir. Ancak çocukların 

yarısından fazlasının hala düzenli bir fırçalama alışkanlığı (günde 2 veya daha fazla) 

kazanmadığı görülmektedir. Dolayısı ile, 12. ay ölçümlerinde tüm gruplarda tespit 

edilen çürük artışının nedenlerden biri olarak, düzenli diş fırçalama alışkanlığının 

yerleşmemiş olması gösterilebilir. 

Grup 1’deki çocukların diş fırçalama sıklığı ile df-s değerleri karşılaştırıldığında, 

çalışma başında dişlerini ‘hiç’ fırçalamayanların df-s değerinin diğerlerine göre 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brukiene%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19016927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aleksej%C5%ABniene%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19016927
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istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu, 12. ay değerlendirmesinde ise 

‘günde iki veya daha fazla’ dişlerini fırçalayanların df-s değerinin daha düşük olduğu 

belirlenmiştir.  

Başlangıçta alınan anket sonuçlarına göre Grup 2’deki çocukların günlük diş 

fırçalama sayısı ile df-s arasında anlamlı farklılık bulunmazken, dişlerini ‘bazen’ 

fırçalayanlarda dfs değerinin daha yüksek olduğu, 12. ay sonuçlarına göre de 

dişlerini ‘günde 1 kez’ fırçalayanların df-s oranının daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir.  

Grup 3’teki çocukların fırçalama sıklıkları ile df-s ortalamaları karşılaştırıldığında; 

çalışma başlangıcında alınan verilere göre, dişlerini ‘hiç’ fırçalamayanların günde ‘2 

veya daha fazla’ ve ‘bazen’ fırçalayanlara göre df-s değerinin istatistiksel olarak 

anlamlı derecede daha fazla olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 12. ay 

değerlendirmesinde ise, df-s ortalama değerinin; dişlerini ‘2 veya daha fazla’ 

fırçalayanların ‘hiç’ fırçalamayanlara ve ‘bazen’ fırçalayanlara; ‘1 kez’ 

fırçalayanların ‘bazen’ fırçalayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük 

olduğu bulunmuştur (p<0,05). 

Tüm gruplarda elde edilen sonuçlar diş fırçalama sıklığı ile çürük arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir.  

Grup 1 ve Grup 2’deki çocuklarda çalışma başlangıcında alınan verilere göre, 

fırçalama sıklıkları ile DMFS değerleri arasında anlamlı farklılık bulunmazken, 12. 

ayda dişlerini günde ‘2 veya daha fazla’ fırçalayanların DMFS ortalamalarının 

diğerlerine göre daha düşük olduğu gözlenmiş ancak veri yetersizliği nedeniyle 

istatistiksel değerlendirme yapılamamıştır. 

Grup 3’te, başlangıçta dişlerini günde ‘1 kez’ fırçalayan çocukların DMFS değerinin 

istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha düşük olduğu, 12. ayda alınan anket 

sonuçlarına göre ise, günde ‘2 veya daha fazla’ dişlerini fırçalayanların DMFS 
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değerinin istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte daha düşük olduğu 

belirlenmiştir. 

Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre, düzenli diş fırçalama alışkanlığı (günde iki 

veya daha fazla) olan çocuklarda çürük ve çürüğe bağlı sorunların daha az olduğu 

tespit edilmiştir. Çalışmamız sonuçlarına paralel olarak, Carvalho ve ark. (2001), 

Taşveren ve ark. (2005) ve Jürgensen ve Petersen (2009) de diş fırçalama sıklığının 

artması ile diş çürüğünde bir azalma sağlanacağını bildirmişlerdir. Bununla birlikte, 

Reisine ve Psoter (2001) ise, diş fırçalama sıklığı ile çürük arasındaki ilişkiyi 

değerlendiren çalışmalarda kullanılan diş macununun floridli olması ve bu nedenle 

çürük önleyici etkinin floridden mi yoksa plağın mekanik olarak 

uzaklaştırılmasından mı kaynaklandığının net olarak bilinememesi nedeniyle diş 

fırçalama sıklığı ve çürük arasında zayıf bir ilişki olduğunu bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda çocuklara verilen oral hijyen eğitiminde tüm gruplarda 

standardizasyonun sağlanabilmesi amacıyla, diş fırçalama esnasında çürüğe neden 

olan plağın uzaklaştırılmasına ek olarak floridin topikal etkisinden de 

yararlanılabilmesi için floridli diş macunu kullanılması önerilmiş ve tüm gruplardaki 

çocuklara floridli diş macunu dağıtılmıştır. Grupların kendi içinde 

değerlendirilmesinde dişlerini daha sık fırçalayanlarda df-s ve DMFS değerlerinin 

daha düşük olduğu gözlenmesi nedeniyle Reisine ve Psoter (2001)’in aksine, floridli 

diş macunu kullanımına bağlı olarak oluşan topikal etkiye ek olarak, diş fırçalama 

sıklığındaki artışın diş çürüğü ve çürüğe bağlı problemleri azalttığını düşünmekteyiz. 

Çocuklara verilen diş fırçalama eğitiminde, dişlerin dişetinden dişe doğru yani 

vertikal yönde (aşağı-yukarı) fırçalanması (Modifiye-Bass Tekniği), dişeti 

yaralanmalarına ve dişlerde aşınmalara neden olunabileceği düşüncesi ile de yatay 

yönde (sağa-sola) fırçalanmaması önerilmiştir (Tezel ve ark., 2001). ‘Çocuğunuz 

dişlerini nasıl fırçalıyor?’ sorusuna verilen yanıtların başlangıç ve 12. ay sonuçlarına 

göre grup ayrımı gözetmeksizin karşılaştırılması yapıldığında, çalışma başlangıcında 

dişlerini yukarı-aşağı fırçalayan çocuk sayısı 82 iken, 12. ayda yapılan ankette bu 

sayının 239’a yükseldiği görülmüştür. Dişlerini sağa-sola doğru fırçalayan çocuk 

sayısı 34’ten 2’ye gerilemiştir. Çocuklarının dişlerini nasıl fırçaladığını bilmeyen 
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ebeveyn sayısı da 72’den 14’e düşmüştür. Bu veriler, diş fırçalama eğitiminde 

anlatılan bilgilerin çocuklar tarafından çoğunlukla öğrenildiğini ve ailelerin de 

çocuklarının fırçalama alışkanlığındaki değişimi gözlemlediğini göstermektedir. 

Çocuğunuz diş hekimine en son ne zaman gitti?’ sorusuna verilen yanıtların 

başlangıç ve 12. ay sonuçlarına göre grup ayrımı gözetmeksizin karşılaştırılması 

yapıldığında, çalışma başlangıcında daha önce hiç diş hekimine gitmemiş 120 çocuk 

bulunurken, çalışma sonunda bu sayı 44’e düşmüş, çalışma başında ‘6 ay önce’ diş 

hekimine gittiğini belirten çocuk sayısı 104 iken, çalışma sonunda bu sayı 225’e 

yükselmiştir.  

Çocuğunuzun diş hekimine gitme sebebi neydi?’ sorusuna verilen yanıtların 

başlangıç ve 12. ay sonuçlarına göre grup ayrımı gözetmeksizin karşılaştırılması 

yapıldığında, çalışmamız başlamadan önce, diş ağrısı nedeniyle diş hekimine 

başvuran çocuk sayısı 155’tir. Çalışma başında alınan ankette, diş ağrısı haricindeki 

bir neden ile (çürük diş, dolgu, çekim ve diğer) diş hekimine başvuran çocuk sayısı 

toplam 81 iken çalışma sonunda bu sayı 154’e yükselmiştir. 

Elde edilen veriler çocukların ve ailelerinin ağız-diş sağlığı konusunda 

farkındalıklarının arttığını ve diş hekimine gitme gereği duyduklarını göstermektedir. 

Grup ayrımı gözetmeksizin ‘Çocuğunuza dişlerini fırçalaması gerektiğini söylüyor 

musunuz?’ sorusuna ebeveynlerin büyük çoğunluğu, başlangıç ve 12. ayda ‘evet’ 

yanıtını vermiştir. ‘Çocuğunuz dişlerini fırçalarken kontrol ediyor musunuz?’ 

sorusuna 12. ayda verilen yanıtlarda, çocuğunun diş fırçalamasını kontrol eden 

ebeveyn sayısında az da olsa bir artış olmuştur (Çizelge 3.61). Oral hijyen eğitiminin 

çocuklarda davranış değişikliğini sağlaması için ailelerin işbirliği kritik öneme 

sahiptir. Ailenin ağız-diş sağlığına verdiği önem, çocuklardaki oral hijyen 

alışkanlığını ve diş çürüğü deneyimini doğrudan etkilemektedir (Okada ve ark., 

2002). Petersen ve ark. (2004), ailenin çocuğunun diş fırçalamasını kontrol etmesinin 

ağız-diş sağlığına verdikleri önemi gösterdiğini ve çocukların olumlu davranışlarını 

olumlu yönde etkilediğini bildirmiştir. Ancak ebeveynlerin çocuklarına diş 
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fırçalaması gerektiğini söylemesi ve kontrol etmesi, ailelerin çocuklarının ağız-diş 

sağlığı ile ilgilendiklerini gösterebileceği gibi, çocuklardaki fırçalama isteksizliğine 

bağlı olarak çocuklarının diş fırçalaması gerektiği konusundaki ısrarcı tutumunu da 

gösterebilir.  

Diş çürüğünün oluşumunda karyojenik bakteriler tarafından fermente olabilen 

karbonhidratların önemli büyüktür (Featherstone, 2004; Peker ve Bermek, 2008; Gül 

ve ark., 2011). Çürük yapıcı gıdaların yerine, çürük oluşturmayan veya çürük 

önleyici etkisi olan gıdaların tüketilmesinin diş çürüğünün önlenmesine yardımcı 

olabileceği bildirilmektedir (Gül ve ark., 2011). Çalışmamızda verilen oral hijyen 

eğitiminde, yiyecek ve içeceklerin dişler üzerine olan etkileri anlatılmış ve doğru 

beslenme ile ilgili bilgiler verilmiş olup, çocukların beslenme alışkanlıklarındaki 

değişimler başlangıç ve 12. ay anket sorularına verilen yanıtlara göre 

değerlendirilmiştir. Tüketim sıklığı öğrenilmek istenen gıdalardan süt, yoğurt, 

peynir, ayran yararlı yiyecek-içecek (çürük önleyici-çürük yapmayan) grubuna; 

kolalı içecekler, meyve suyu, şeker, bal-reçel, çikolata ve cips ise zararlı yiyecek-

içecek (çürük yapıcı) grubuna dahil edilmiştir (Mundorff ve ark., 1990; van Loveren, 

2000; Kashket ve de Paola, 2002; Fejerskov ve Kidd, 2003; Sönmez ve Aras, 2007; 

Peker ve Bermek, 2008; Gül ve ark., 2011).  

Başlangıç ve 12. ay anket sonuçlarına göre karşılaştırma yapıldığında, Grup 1 ve 

Grup 2’de yer alan çocuklarda yararlı yiyecek-içecek tüketim sıklığının 12. ayda 

arttığı, zararlı yiyecek-içecek tüketiminin ise azaldığı; Grup 3’teki çocuklarda ise 12. 

ayda yararlı yiyecek-içecek tüketim sıklığında belirgin bir artış olmadığı ve zararlı 

yiyecek-içecek tüketim sıklığında artış olduğu saptanmıştır. Gibson ve Willams 

(1999), günde iki kez dişlerini floridli diş macunu ile fırçalayanlarda, diş çürüğü ve 

çürük yapıcı yiyecek-içecekler arasında bir ilişki olmadığını; Van Loveren (2000) ile 

Van Loveren ve Duggal (2001) bu çalışmaya paralel olarak çürük oluşumunda 

diyetten çok, oral hijyen ve florid kullanımındaki yetersizliğin önemli olduğunu 

bildirmişlerdir. Çalışkan ve ark. (1999) da diş çürüğü fazla olan çocukların daha sık 

karyojenik gıda tükettiğini ancak çürük oluşumunda diş fırçalamanın daha önemli 

olduğunu vurgulamıştır. Bu çalışmaların sonuçları ile elde ettiğimiz bulgular tam 
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olarak örtüşmemektedir. Zhu ve ark. (2003) ise, sık şekerli gıda tüketiminin çürük 

oluşumundaki en önemli faktörlerden biri olduğunu bildirmişlerdir. Marthaler (1990) 

de, düzenli olarak floridli diş macunu kullanılsa dahi, karyojenik gıda ile çürük 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca karyojenik gıdaların, ağız 

hijyeninin olumlu yönde değişmesine ve floridli diş macunu kullanımına rağmen 

bazı gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların diş sağlığını tehdit ettiğini bildirmiştir. 

Bu çalışmalar elde ettiğimiz sonuçlar ile benzerlik göstermektedir. 

Grup 1 ve Grup 2’deki çocuklarda oral hijyen eğitiminde verilen bilgilerin hayata 

geçirildiği ancak Grup 3’teki çocuklarda beslenme alışkanlığı değişiminde istenilen 

hedefe ulaşılamadığı açıkça görülmektedir. Çalışmamızın 12. ayında elde edilen 

bulgular, Grup 1’deki çocuklarda daimi diş çürüğünün diğer gruplara göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az olmasında (p<0,05) florid gargara 

programının olumlu etkisine ilave olarak beslenme alışkanlıklarındaki değişimin de 

etkisi olduğunu göstermektedir. Grup 2’deki çocuklarda daimi diş çürüğünün Grup 

3’tekilere göre sayısal olarak daha az olmasının olası nedeninin ise, Grup 2’deki 

çocuklarla her hafta iletişimde bulunmanın olumlu sonuç verdiği, Grup 3’teki 

çocuklarla ise sadece çalışmanın başlangıcında, 6. ve 12. ayındaki oral hijyen 

eğitiminde bir araya gelmenin beslenme alışkanlıkları üzerinde yeterince olumlu etki 

göstermediği düşünülmektedir.  

Sonuç olarak çalışmamızda, 7-12 yaş grubu çocuklarda 1 yıl süre ile uygulanan 

haftalık %0,2’lik florid gargara programının süt dişlerinde etkisinin sınırlı olduğu, 

daimi dişlerde çürük oluşumunu tamamen engelleyemese de çürük artış hızını 

azalttığı gözlenmiştir. Florid ve plasebo gargara grubundaki çocuklarla daha sık 

iletişimde olmanın, oral hijyen eğitiminin başarısını arttırdığı ve çocukların beslenme 

alışkanlıklarında olumlu değişiklikler sağladığı saptanmıştır. Florid gargara 

programının ve oral hijyen eğitiminin ağız-diş sağlığı üzerine etkilerinin daha net 

tespit edilebilmesi için, daha uzun takipli çalışmalara ihtiyaç olduğu 

düşüncesindeyiz. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bir eğitim-öğretim yılı boyunca uygulanan haftalık %0,2’lik NaF gargara 

programının, 7-12 yaş grubu çocuklarda yeni çürük oluşumunun engellenmesindeki 

etkisinin ve bunun yanı sıra, çocuklara verilen oral hijyen eğitiminin çocukların 

davranışlarına ve ağız sağlıklarına etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla yaptığımız 

bu çalışmada; 

 Ağız-içi muayene bulguları değerlendirildiğinde; 

 Çalışma başında yapılan ağız içi muayenede çocuklardan sadece 23’ünün 

(13 kız, 10 erkek) çürüksüz olduğu ve çürük prevalansının %94,5 olduğu, 

 Cinsiyete göre df-s ortalama değerleri karşılaştırıldığında, hiçbir ölçüm 

zamanında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı (p>0,05), 

 Cinsiyete göre DMFS ortalama değerleri karşılaştırıldığında, tüm ölçüm 

zamanlarında kızlardaki DMFS ortalamasının istatistiksel olarak anlamlı 

derecede daha yüksek olduğu (p<0,05), 

 Grup 1’de başlangıç, 6. ay ve 12. ayda yapılan değerlendirmelerde, d-s 

değerinin başlangıca göre 6. ay ve 12. ayda istatistiksel olarak anlamlı 

derecede daha düşük olduğu (p<0,05), 

 Grup 2’de d-s değeri açısından başlangıç ile 6. ay arasında anlamlı farklılık 

bulunmazken, 6. ay değerinin 12. aya göre istatistiksel olarak anlamlı 

oranda yüksek olduğu (p<0,05),  

 Grup 3’te 6. ay ve 12. ay d-s değerlerinin, başlangıç değerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük olduğu (p<0,05), 
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 Grup 1’de dolgulu yüzey sayısının zamanla artış gösterdiği ve başlangıca 

göre 6. ay ve 12. ay değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek olduğu (p<0,05), 

 Grup 2’de, 6. ay f-s değerinin başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede arttığı (p<0,05), 12. ayda ise 6. ay değerinin altına düştüğü ancak 

anlamlı bir farklılık oluşturmadığı (p>0,05), 

 Grup 3’te başlangıca göre 6. aydaki f-s ortalama değerinde istatistiksel 

olarak anlamlı derecede bir artış olduğu (p<0,05), 12. ayda tespit edilen 

farkın ise anlamlı olmadığı (p>0,05), 

 Grup 1’de başlangıç df-s değerinin 6. ay ve 12. ay verilerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu (p<0,05), 6. ay ile 

12. ay değerleri arasında ise anlamlı farklılık oluşmadığı (p>0,05), 

 Grup 2’de başlangıç, 6. ay ve 12. ay df-s ortalama değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı (p>0,05), 

 Grup 3’te df-s başlangıç değerinin 6. aya göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede daha yüksek olduğu (p<0,05), başlangıç ile 12. ay ve 6. ay ile 12. 

ay değerleri arasında ise anlamlı farklılık oluşmadığı (p>0,05), 

 Ölçüm yapılan tüm zaman dilimlerinde gruplar arasında d-s, f-s ve df-s 

ortalama değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmadığı (p>0,05), 

 Grup 1’de başlangıç D-S değeri ile 6. ay değerinin eşit olduğu, 12. ay 

değerinin ise hem başlangıç hem de 6. ay değerlerine göre istatistiksel 

olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu (p<0,05), 
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 Grup 2’deki D-S ortalamasının başlangıç değerine göre, hem 6. ayda hem 

de 12. ayda istatistiksel olarak anlamlı derecede artış gösterdiği (p<0,05),  

 Grup 3’teki D-S ortalamasının başlangıç değerine göre, hem 6. ay hem de 

12. ay ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı derecede artış gösterdiği 

(p<0,05), 

 D-S değeri açısından gruplar arasında karşılaştırma yapıldığında, başlangıç 

ölçümlerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmadığı (p>0,05), 6. ay ölçümünde Grup 1’deki çocuklarda, başlangıca 

göre herhangi bir değişim gözlenmezken, Grup 2 ve Grup 3’te artış olduğu 

ve istatistiksel değerlendirme yapıldığında Grup 3’ün D-S ortalamasının 

Grup 1’e göre anlamlı oranda daha yüksek olduğu (p<0,05), 12. ayda tüm 

gruplarda daimi dişlerde çürük yüzey sayısının arttığı, istatistiksel 

değerlendirme yapıldığında Grup 2 ve Grup 3’ün D-S değerinin Grup 1’e 

göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu (p<0,05), 

 Hiçbir ölçüm zamanında M-S ortalama değerinin grupların kendi içinde ve 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmadığı (p>0,05), 

 Grup 1’de F-S ortalamasının başlangıç ölçümlerine göre hem 6. ayda hem 

de 12. ayda istatistiksel olarak anlamlı derecede artış gösterdiği (p<0,05) ve 

6. ay F-S değeri ile 12. ay değeri arasında da anlamlı farklılık bulunduğu 

(p<0,05), 

 Grup 2’deki F-S değerlerinde başlangıca göre, hem 6. ayda hem de 12. ayda 

istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu (p<0,05), 6. ay F-S değeri ile 12. 

ay değeri arasında ise anlamlı farklılık bulunmadığı (p>0,05), 

 Grup 3’te yapılan değerlendirmede, F-S değerlerinin tüm ölçüm 

zamanlarında istatistiksel olarak anlamlı derecede artış gösterdiği (p<0,05), 
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 F-S değeri açısından gruplar arasında karşılaştırma yapıldığında, başlangıç 

ve 6. ay ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken, 12. 

ay değerlendirmesinde Grup1’deki F-S değerinin Grup 2’ye göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla olduğu (p<0,05), 

  Grup 1’de DMFS ortalamasının başlangıç değerine göre hem 6. ay hem de 

12. ay değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu 

(p<0,05) ve 12. ay DMFS değeri ile 6. ay değeri arasında da anlamlı 

farklılık olduğu (p<0,05),  

 Grup 2’de başlangıca göre, hem 6. ay hem de 12. ay DMFS değerlerinin 

anlamlı derecede daha fazla olduğu (p<0,05), 6. ay DMFS değeri ile 12. ay 

değeri arasında da anlamlı farklılık bulunduğu (p<0,05), 

 Grup 3’teki DMFS değerlerinin başlangıca göre, hem 6. ay hem de 12. ayda 

istatistiksel olarak anlamlı derecede artış gösterdiği (p<0,05), 6. ay DMFS 

değeri ile 12. ay değeri arasında da anlamlı farklılık bulunduğu (p<0,05), 

 Gruplar arasında DMFS değeri açısından karşılaştırma yapıldığında, 

başlangıç ve 6. ay değerleri arasında istatistiksel olarak farklılık 

bulunmadığı (p>0,05); 12. ayda ise, Grup 1’in DMFS değerinin Grup 3’e 

göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük olduğu (p<0,05), Grup 

2’ye ait değerin Grup 1’e göre daha yüksek, Grup 3’e göre daha düşük 

olduğu (p>0,05),  

 DMFS artışının Grup 1’de (florid gargara grubu) %32,81; Grup 2’de 

(plasebo gargara grubu) %59,18 ve Grup 3’te (kontrol grubu) %74,88 

olduğu, florid gargara uygulamasının çürük önleyici etkisinin, plasebo 

gargara grubuna göre %26,37; kontrol grubuna göre %42,07 olduğu, 
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 Grup ayrımı gözetmeksizin cinsiyete göre OHi-B değerlendirilmesi 

yapıldığında, tüm ölçüm zamanlarında kız öğrencilerin oral hijyenlerinin 

erkeklere göre daha iyi olduğu, 

 OHİ-B’ye göre, çalışmamızda bulunan tüm gruplarda tüm ölçüm 

zamanlarında ‘çok iyi’ ve ‘iyi’ oral hijyene sahip çocukların çoğunlukta 

olduğu saptanmıştır. 

 Çalışma başlangıcında ve sonunda ebeveynlerin anket sorularına verdiği yanıtlar 

değerlendirildiğinde; 

 Başlangıca göre çocukların diş fırçalama alışkanlıklarınında olumlu 

değişiklikler olduğu, dişlerini günde ‘2 veya daha fazla’ fırçalayanların 

sayısının 89’dan 182’ye yükseldiği ancak çalışma sonunda çocukların 

yarısından fazlasının hala düzenli bir fırçalama alışkanlığı (günde 2 veya 

daha fazla) kazanmadığı,  

 Tüm gruplarda diş fırçalama sıklığı ile çürük arasında bir ilişki olduğu, 

 Çalışma başlangıcında dişlerini yukarı-aşağı fırçalayan çocuk sayısı 82 

iken, çalışma sonunda bu sayının 239’a yükseldiği ve diş fırçalama 

eğitiminde anlatılan bilgilerin çocuklar tarafından çoğunlukla öğrenildiği, 

 Çalışma başlangıcında daha önce hiç diş hekimine gitmemiş 120 çocuk 

bulunurken, çalışma sonunda bu sayının 44’e düştüğü, çalışma başında ‘6 

ay önce’ diş hekimine gittiğini belirten 104 çocuk bulunurken, çalışma 

sonunda bu sayının 225’e yükseldiği, 

 Daha önce, diş ağrısı haricindeki bir neden ile (çürük diş, dolgu, çekim ve 

diğer) diş hekimine başvuran çocuk sayısı toplam 81 iken, çalışma sonunda 

bu sayının 154’e yükseldiği, 
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 Çocuğuna dişlerini fırçalaması gerektiğini söyleyen ebeveyn sayısının 

(çalışma başında 331; çalışma sonunda 349) çoğunlukta olduğu, 

 Çocuğunun dişlerini fırçalarken bazen kontrol ettiğini belirten ebeveyn 

sayısının (çalışma başında 224; çalışma sonunda 229) çoğunlukta olduğu, 

 Grup 1 ve Grup 2’de yer alan çocuklarda yararlı yiyecek-içecek tüketim 

sıklığının 12. ayda arttığı, zararlı yiyecek-içecek tüketiminin azaldığı; Grup 

3’teki çocuklarda ise 12. ayda yararlı yiyecek-içecek tüketim sıklığında 

belirgin bir artış olmadığı ve zararlı yiyecek-içecek tüketim sıklığında artış 

olduğu, dolayısı ile Grup 1 ve Grup 2’deki çocuklarda oral hijyen 

eğitiminde verilen bilgilerin hayata geçirildiği ancak Grup 3’teki 

çocuklarda ise beslenme alışkanlığı değişiminde istenilen hedefe 

ulaşılamadığı gözlenmiştir. 

Çalışmamızda, süt dişlerinin fizyolojik nedenlerle mi patolojik nedenlerle mi 

çekildiği tam olarak belirlenemeyeceği düşüncesi ile ‘m-s’ parametresinin 

değerlendirme dışı bırakılmasının, dolayısıyla patolojik nedenlere bağlı çekimlerin 

tespit edilememiş olmasının, yapmış olduğumuz gargara programının süt dişlerindeki 

çürük artışı üzerine etkilerinin tam olarak değerlendirilememesine neden olduğu; 

yüksek çürük riskli, çürüksüz süt dişlerine sahip bireyler üzerinde yapılacak olan 

florid gargara programlarının etkisinin daha doğru sonuçlar verebileceği 

düşünülmektedir. D-S sonuçlarına dayanarak, haftalık florid gargara programının 

daimi dişlerde oluşacak yeni çürükleri tamamen engelleyemese de, florid gargara 

uygulanmayan gruplara göre önemli ölçüde fayda sağladığı sonucuna varılabilir. 

Tüm ölçüm zamanlarında, tüm gruplarda daimi diş dolgulu yüzey sayısında gözlenen 

artış (F-S), çocuklardaki ağız-diş sağlığı bilincinin arttığını ve diş hekimine giderek 

tedavi olma ihtiyacı hissettiklerini göstermektedir. Florid gargara uygulamasının 

etkisi sayesinde, Grup 1’deki çocukların DMFS artışında Grup 2 ve Grup 3’e göre 

belirgin bir azalma sağlanmıştır. Grup 2’deki DMFS değerinin Grup 3’e göre anlamlı 

olmasa da daha düşük olması ise, her hafta çocuklarla ilişkide olmanın getirdiği 

motivasyonla çocukların ağız hijyenine verdikleri önemin arttığını göstermektedir. 
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Çalışmamızda çocuklardaki görünür plağın az olmasının nedeninin -ölçüm 

zamanlarına göre diş çürüğünün arttığı da düşünülürse- gerçekte düzenli ve etkili diş 

fırçalamayan çocukların, günler süren ölçüm dönemlerinde ağız-içi muayenelerinin 

yapılacağının farkında olmaları ve bu dönemde dişlerini daha sık ve özenli 

fırçalamaları olduğu, dolayısı ile diş çürüğüne neden olan plak ve plağa bağlı diş eti 

problemlerinin değerlendirilmesi amacıyla daha ileri ölçüm yöntemlerinin 

kullanılmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

Sonuç olarak çalışmamızda, 1 yıl süre ile uygulanan haftalık %0,2’lik NaF gargara 

programının daimi diş çürüğü ve çürüğe bağlı sorunların artışını azalttığı 

saptanmıştır. Florid gargaraların, diş çürüğünün önüne geçilebilmesi amacıyla 

ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde, halk sağlığı koruyucu 

programları içerisinde yer alması ve özellikle okul ortamında uygulanabilecek basit, 

ekonomik ve dental ekipman gerektirmeyen bu koruyucu programın ilköğretim 

çağındaki tüm çocuklara uygulanması; oral hijyen eğitiminde çocukların doğru 

alışkanlıklar kazanmasını ve alışkanlıklarını pekiştirebilmesini sağlayabilmek için, 

verilen eğitimin uzun süreli olması, düzenli ve sık aralıklarla tekrarlanması gerektiği 

düşüncesindeyiz. 
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ÖZET 

Okullarda Uygulanan Haftalık Florid Gargara Programının Çürük Önleyici Etkisinin 

Değerlendirilmesi 

Çalışmamızda bir ilköğretim okulunda bir eğitim-öğretim yılı boyunca uygulanan haftalık 

%0,2’lik sodyum florid (NaF) gargara programının çürük önleyici etkisinin ve bunun yanı 

sıra, çocuklara verilen oral hijyen eğitiminin çocukların davranışlarına ve ağız sağlıklarına 

etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma kapsamında yaşları 7-12 arasında değişen toplam 420 çocuk rastgele, haftalık florid 

gargara (Grup 1, n=136), plasebo gargara (Grup 2, n=138) ve kontrol grubu (Grup 3, n= 146) 

olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Çocukların çürük deneyimleri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

kriterlerine göre df-s ve DMFS indeksi ile; oral hijyen düzeyleri ise, OHİ-B (Basitleştirilmiş 

oral hijyen indeksi) ile değerlendirilmiştir. Ayrıca tüm gruplardaki çocuklara oral hijyen 

eğitimi verilmiştir. Çocukların ağız sağlığı davranışları ile ilgili bir anket, çalışma başında ve 

12. ayda ebeveynlere verilmiştir. Çürük deneyimi ve OHİ-B, 6 ayda bir değerlendirilmiştir.  

Çalışma sonunda, gruplardan elde edilen df-s değerleri sırasıyla 5,21; 5,61 ve 4,98 olarak 

saptanmıştır. Gruplar arasında d-s, f-s ve df-s değerleri açısından, istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Grup 1’in ortalama D-S değeri (1,44), Grup 2 (2,29) ve 

Grup 3’e (2,70) göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktür(p<0,05). M-S değeri 

açısından gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). F-S değeri tüm 

gruplarda artış göstermiş ve Grup 1’in F-S değerinin, Grup 2’ye göre anlamlı derecede daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Florid gargara grubunun DMFS değerinin, kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 

Tüm ölçüm zamanlarında elde edilen OHİ-B sonuçlarına göre, çocukların çoğunda oral 

hijyenin ‘çok iyi’ ve ‘iyi’ olduğu gözlenmiştir. 

Çalışma sonunda anket sonuçları karşılaştırıldığında, çocukların ağız-diş sağlığı konusunda 

farkındalıklarının arttığı belirlenmiştir. Grup 1 ve 2’de oral hijyen eğitiminin olumlu 

etkilerine bağlı olarak çocukların beslenme alışkanlıklarında değişiklikler gözlenmiş, Grup 

3’te ise gözlenmemiştir.  

Sonuç olarak, bir ilköğretim okulunda haftalık %0,2’lik sodyum florid gargara 

uygulamasının süt dişlerinde çürük önleyici etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, 

daimi dişlerde çürük artışını önemli ölçüde azalttığı saptanmıştır. Çalışmamızda elde 

ettiğimiz bulgulara göre, çocuklarda diş çürüğünün önlenmesi amacıyla haftalık florid 

gargara programının kullanılabileceği düşüncesindeyiz. Ayrıca, çürükten en fazla korunmak 

ve doğru oral hijyen alışkanlıkları kazanılmasını sağlamak için oral hijyen eğitiminin düzenli 

aralıklarla tekrar edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 

Anahtar sözcükler: Çürük önleyici etki, Florid gargara, Okul programı, Oral hijyen eğitimi, 

Plasebo gargara.  
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SUMMARY 

Evaluation of Caries Preventing Effect of Weekly School-Based Fluoride Mouthrinse 

Program  

The aim of this study was to evaluate the caries preventive effect of 0.2% sodium fluoride 

(NaF) mouthrinse program which was applied during an academic year in a primary school 

as well as the evaluation of effectiveness of oral hygiene education on children’s behaviour 

and oral health.  

A total of 420 children, aged 7-12 years were assigned randomly to three groups; weekly F 

rinse (Group 1), placebo rinse (Group 2) or control group (Group 3). Children’s caries 

experience was measured using df-s (decayed and filled primary tooth surfaces) and DMFS 

(decayed, missed and filled permanent tooth surfaces) according to World Health 

Organization (WHO) criteria. OHI-S (Simplified Oral Hygiene Index) was also determined. 

Oral hygiene education was also given to all groups in this period. Questionnaires about oral 

health attitudes were given to parents at the beginning and at the end of the study. Caries 

experiences and OHI-S were measured in 6 month intervals. 

The df-s values of groups were 5.21; 5.61; 4.98 respectively. There were no statistically 

significant differences between d-s, f-s and df-s values between the groups (p>0.05). The 

mean value of D-S of Group 1 (1.44) was significantly lower than Group 2 (2.29) and 

Group 3 (2.70) (p<0.05). The missing (M-S) index did not show any significant difference 

between the groups (p>0.05). The value of F-S was increased in all groups and the value 

of F-S of Group 1 was significantly higher than Group 2 (p<0.05). DMFS value of fluoride 

rinse group was significantly lower than control group (p<0.05).  

The results of OHI-S showed that oral hygiene was 'very good' and 'good' in most of the 

children during the study period. 

At the end of the study according to the results of the questionnaires, an increase in 

children's awareness about oral and dental health was determined. The positive effect of oral 

hygiene education for changing the eating habits was observed in Group 1 and 2 but not in 

Group 3. 

As a result, it was found that, the weekly use of 0.2% sodium fluoride rinse in an elementary 

school did not have any effect on dental caries preventation for primary teeth. However, 

there was a significant reduction in the level of caries in permanent teeth. Based on the 

findings of this study, we recommend the use of weekly fluoride mouthrinse programmes to 

prevent dental caries in children. In addition, oral hygiene education should be repeated 

regularly to get the maximum impact of caries prevention and provide acquirement of the 

right oral hygiene habits. 

Key words: Caries preventive effect, Fluoride mouthrinse, Oral hygiene education, Placebo 

mouthrinse, School-based program.  
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EKLER 

 

Ek-1. Etik Kurul Onayı 
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Ek-2. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama Kurulu İzni 
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Ek-3. Karışık Dişlenme Dönemi Ağız Diş Sağlığı Veri Toplama Formu 

 

  Adı-Soyadı:      Doğum Tarihi: 

Yaş:       Cinsiyet: 

Sınıfı: 

 

1) Çocuğunuzun kendisine ait odası var mı? 

a) Evet 

b) Hayır 

 

2) Kaç çocuğunuz var?...................... 

3) Annenin yaşı kaç?.......................... 

4) Annenin öğrenim durumu nedir? 

a) Okur-yazar değil 

b) İlkokul mezunu 

c) Lise mezunu 

d) Üniversite mezunu 

 

5) Anne çalışıyor mu? 

a) Çalışmıyor 

b) Çalışıyor 

 

6) Babanın yaşı kaç?....................... 

 

7) Babanın öğrenim durumu nedir? 

a) okur-yazar değil 

b) İlkokul mezunu 

c) Lise mezunu 

d) Üniversite mezunu 

 

8) Baba çalışıyor mu? 

a) Çalışmıyor 

b) Çalışıyor  

 

 

9) Çocuğunuz günde kaç kez dişlerini fırçalıyor? 

a) 0 (hiç fırçalamıyor) 

b) 1 kez 

c) 2 veya daha fazla 

d) Diğer (lütfen belirtiniz)……………….. 

 

10) Çocuğunuz dişlerini nasıl fırçalıyor? 

a) Yukarı-aşağı doğru 

b) Sağa-sola doğru 

c) Hem yukarı-aşağı hem de sağa-sola doğru 

d) Bilmiyorum  

 

11) Çocuğunuz en son diş hekimine ne zaman gitti? 

a) 1 ay ya da daha kısa süre önce 

b) 6 ay önce 
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c) 1-2 yıl önce 

d) Diş hekimine hiç gitmedi 

12) Diş hekimine gitme sebebi neydi? 

a) Diş ağrısı 

b) Rutin kontrol  

c) Diğer (belirtiniz)……………… 

 

13) Çocuğunuza dişlerini fırçalaması gerektiğini söylüyor musunuz? 

a) Evet 

b) Hayır  

c) Bazen  

 

14) Çocuğunuz dişlerini fırçalarken kontrol ediyor musunuz? 

a) Evet 

b) Hayır 

c) Bazen 

 

15)  Aşağıdaki tabloda yer alan yiyecekleri çocuğunuzun tüketim sıklığına göre (X) ile 

işaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YİYECEKLER 

 

Hiç 

Her 

Öğün 

 

Her Gün 

Haftada 

3-5 Kez 

Haftada  

1-2 Kez 

 

Ayda Bir 

Süt       

Yoğurt       

Peynir       

Ayran       

Kolalı İçecekler       

Meyve Suyu       

Şeker       

Bal – Reçel       

Çikolata       

Cips       
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