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ÖNSÖZ 

 

Üzüm çekirdeği özü ve florun yapay çürük lezyonları oluşturulmuş dentin 

üzerinde biomimetik remineralizasyon stratejisi çerçevesindeki etkinliklerini 

değerlendirilmesini amaçladığım tez çalışmamda üzüm çekirdeği özü 

uygulamasının dentin üzerinde flor uygulamasından daha başarılı 

remineralizasyon değerleri sergilediği görülmüştür. Bu nedenle dentin 

yüzeyinde flor uygulamasına alternatif olarak üzüm çekirdeği özü 

uygulamasının önerilmesiyle birlikte in-vivo çalışmalarla bu bulguların 

desteklenmesi gerektiği de düşünülmüştür. Tez çalışmam ve tüm doktora 
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Prof Dr. FİRDEVS TULGA ÖZ’ e, Prof.Dr NURHAN ÖZALP’e ve Prof Dr. 

HALUK BODUR’ a,  

Doktora eğitimim süresince verdikleri eğitim nedeniyle Ankara Üniversitesi 

Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri’ ne, 

Bilgisi ve yardımlarıyla tezime büyük emeği geçen Yrd. Doç. Dr. FATİH 

SEMERCİ’ ye, 

Her zaman yanımda olan arkadaşlarım Dr. BAŞAK DOĞAN, Dt. DENİZ 
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VURAL, FIRAT VURAL, MURAT VURAL, dedem CELİL ARSLANTÜRK ve 
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1. GĠRĠġ 
 

 

 

1.1. DiĢ Sert Dokularının Yapısı ve BileĢenleri 

 

DiĢ sert dokuları; mine, dentin ve sementten oluĢmaktadır (Jones, 2001). 

Mine yüksek oranda mineralize bir yapı iken dentinin yapı ve bileĢenleri 

mineden farklıdır. Minenin aksine dentin yapısında inorganik matriksin 

yanında organik matriks de (Tip 1 kollajen ve NCPs (nonkollajenöz 

proteinler)) ihtiva etmektedir. Bu farklılık farklı demineralizasyon ve 

remineralizasyon davranıĢları sergilemesine neden olmaktadır (Xu, 2011). 

 

 

1.1.1. Mine 

 

1-3 mm kalınlığında olan, dentin ve pulpayı koruyan diĢin dıĢ tabakasıdır. 

Olgun minenin ağırlığının %96’sı HAP (Hidroksiapatit) kristallerinden, geri 

kalanı organik materyaller ve sudan oluĢmaktadır (Hermann, 2009). Minedeki 

HAP kristallerinin kalınlığı 30 nm, geniĢliği 60 nm ve uzunluğu birkaç 

nanometredir (Simmelink, 1994). 

 

 

1.1.2. Dentin 

 

Minenin altında bulunan pöröz, diĢ yapısının büyük bir kısmını kapsayan 

kalsifiye bir dokudur (Ehrlich ve ark., 2009; Xu, 2011). Dentin; submikrondan 

nanometre boyutuna kadar olan, kalsiyum miktarı az, karbonat yoğunluğu 

fazla apatit kristalleri ile doldurulmuĢ kollajen matriksin hipermineralize, 

kollajenden fakir tüp Ģeklindeki silindirler (peritübüler dentini de kapsayan 
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dentin tübülleri) arasında paralel Ģekilde yayılmasıyla karakterize biyolojik bir 

komplekstir (Nakabayashi ve Pashley, 1998; Ehrlich ve ark., 2009). Dentin 

tübülleri ise dentin içinde gıdalarının iletimi için mine-dentin birleĢimi ile pulpa 

arasında dentin yapısına dik Ģekilde uzanmaktadır (Nanci, 2008). 

 

Dentinin elastik yapısı minenin bütünlüğünü sağlayarak kırılmalara karĢı 

korur. Mineye kıyasla dentin daha fazla organik yapı içermektedir (ağırlığının 

%21’i) (Xu, 2011).  

 

Dentinin hacim olarak % 50’si minerallerden, % 20’si sudan, %30’u organik 

matriksten oluĢmaktadır (Le Geros, 1991; Marshall, 1997) ki bu oranlar diĢin 

konumuna göre veya aynı diĢ içinde bile değiĢebilmektedir (Panighi ve 

G’Sell, 1993). Bunun nedeni ise total su yüzdesinin önemli miktarının dentin 

tübülleri içinde yer alması (Van der Graff ve Ten Bosch, 1990, 1993) ve 

dentin tübüllerinin yoğunluğunun dentinin derinliğine göre değiĢmesidir 

(Garberoglio ve Brannström, 1976).Dentin hacminin %20 sini kapsayan su, 

bağlı ya da serbest durumda bulunmaktadır. Su molekülleri organik matriksin 

ıslanmasını sağlarken kristaller arası bölgeyi de doldurur (Xu, 2011). Dentin 

tübülleri genç daimi premolar ve molar diĢlerde; pulpaya yakın bölgelerde 2.5 

µm, dentinin orta bölgelerinde 1.2 µm çapında ve mine dentin birleĢiminde 

200 nm çapında olan konik yapılardır. Genç premolar diĢlerde pulpa yüzeyine 

yakın bölgelerde 59.000-76.000 arasında dentin tübülü bulunurken mineye 

yakın olan bölgelerde bu rakamlar yarı yarıya düĢmektedir  (Nanci, 2008). 

 

Dentinde en düĢük su oranı yüzeyel bölgelerde iken en yüksek su oranı derin 

tabakalardadır (Pashley, 1991). Birim baĢına düĢen kollajen miktarı ise 

yüzeyel tabakalardan derin dentin tabakalarına doğru ilerledikçe düĢmektedir 

(Levine, 1973). Bunun nedeninin ise derin tabakalarda daha büyük dentin 

tübüllerinin olmasının bir sonucu olarak yüzeyel tabakaya göre daha az 

intratübüler kollajen varlığının oluĢmasıdır (Nakabayashi ve Pashley, 1998). 
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Dentin yapısal olarak peritübüler ya da intertübüler dentin olarak adlandırılır. 

Peritübüler dentin yüksek oranda mineralize, daha az organik matriks ihtiva 

eden bir dokudur. Ġntertübüler dentin ise nanokristal apatitler tarafından 

çevrelenmiĢ, boyları 50 ile 200 nm arasında değiĢen Tip1 kollajen 

içermektedir. Dentindeki apatit kristalleri minedekinden küçük olmakla birlikte 

50-60 nm uzunluğunda, 3.5 nm kalınlığında ve yassı Ģekillidirler. Bu apatit 

kristalleri birbirlerine yakın, kollajen fibriller arasındaki birleĢim yerleriyle 

bağlantısızdırlar (Xu, 2011). Ġntertübüler dentin, dentinin tüm elastikiyet 

davranıĢlarını etkileyen belirleyici yapı iken peritübüler dentinin etkisi 

minimaldir (Kinney ve ark., 1996). 

 

 

1.1.2.1. Dentinin Organik Yapısı 

 

Dentin organik matriksi öncelikli olarak fibröz kollajenlerden ve NCPs  

(nonkollajenöz proteinler) den oluĢmaktadır (Lukinmaa ve Waltimo, 1992). 

 

 

1.1.2.1.1. Kollajen 

  

Kollajen dentin matriksinin %90’ını oluĢturmaktadır ve genel olarak Tip 1 

kollajenden oluĢmaktadır (Lukinmaa ve Waltimo, 1992). Tip 1 kollajen tüm 

kollajenden zengin mineralize dokular içinde en yaygın olarak bulunan 

kollajen tipidir.  

 

Dentin hacminin % 30‘u kadarını kapsayan kollajen fibriller dentin yapısına 

dik konumlanmıĢtır (Jones ve Boyde, 1975). Mineral yapı içerisinde 

intrafibriler ve ekstrafibriler kollajen olarak bulunmaktadır (Kinney ve ark., 

2003). 
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Heliks Ģekilli olan kollajen molekülünün iki boyutlu Ģemasında; lateral 

bağlantılar komĢu helikslerin aksiyel Ģiftleri ile olur ki bu yapı Tip 1 kollajenin 

makroperiyodu olarak adlandırılır. Mineral bağlantıları komĢu mikrofibriller 

arasındaki zayıf lateral bağlantıları kırıp mikrofibrilleri sararak ribbonları ve 

platelletleri oluĢturabilir. Böyle bir kristal yapı kollajen bakımıdan zengin sert 

dokunun biomekanik davranıĢlarının temelini de oluĢturur (Wiesmann ve ark., 

2005). 

 

 

1.1.2.1.2. Nonkollajenöz Proteinler (NCPs) 

 

Dentin organik matriksinin %10’unu oluĢturarak kollajenlerin arasında, aynı 

doğrultuda yayılmıĢ durumda bulunan fosforin, dentin sialoproteinleri ve 

glikoz amino glukanlar (GAGs) bulunmaktadır. Bunlar demineralize dentinde 

yüksek miktarda su bağlama kapasitesi olan moleküllerdir. Kollajen, 

nonkollajenöz proteinler ve GAGs kombinasyonu bağladıkları su ile hidrojel 

matriks oluĢturabilmektedir. Bu hidrojel ise ıslak substratı korumaktadır. 

 

Dentindeki NCPs komponentlerinin büyük kısmı SIBLING ailesinin üyesidir 

ve genleri 4q21. kromozomda kümelenmiĢtir (George ve Veis, 2008). 

SIBLING ailesi; OPN (osteopontin), MEPE (matriks ekstraseluler 

fosfoglikoprotein), BSP (bone sialoprotein), DMP1 ve DSSP (dentin 

sialoprotein) ’den oluĢmaktadır. OPN ve MEPE büyük ölçüde mineralize ve 

mineralize olmayan dokuda bulunur ve mineralizasyonu inhibe etme görevi 

görürler. DMP1 ve DSSP‘nin alt gurupları (DSP - dentin sialoprotein, DGP – 

dentin glikoprotein ve DPP)  kemik ve dentinin mineralizasyonuyla yakından 

ilgilidirler (George ve Veis, 2008). 
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1.1.2.2. Dentinin Ġnorganik Yapısı (HAP) 

 

DiĢ sert dokularında makroskobik düzeyde HAP, saf halde görülmezken 

çoğunlukla kalsiyum içeriği az, karbonattan zengin apatit analogları Ģekilde 

izlenmektedir (Jones, 2001). DiĢ sert dokularında bulunan apatit; 

(Ca)10-x(Na)x(PO4)6-y(CO3)y(OH)2-u(F)u 

formülüyle gösterilir (Featherstone ve ark., 1980).  

 

Doğada biyolojik HAP’ nin isomorfoz Ģekilleri bulunmaktadır. Sodyum, 

magnezyum, stronsiyum, çinko ve bunun gibi birçok katyon kalsiyumun olası 

ikameleridirler. Genel olarak HAP’ nin yapısındaki karboksil grubun hidroksil 

grubun ikamesi olduğuna inanılmaktadır ancak bu durum esas olarak fosfat 

gruplardır. Fosfat grubu karboksil grupla apatit yapının ulaĢılabilir bölgeleriyle 

sınırlı olmak üzere %24 oranında yer değiĢtirebilmektedir (Jones, 2001). 

Normalde hidroksil grup florla yer değiĢtirmektedir (Featherstone ve ark., 

1980). Minede ve dentindeki HAP’nin karboksil gruplarının florla yer 

değiĢtirme oranı reaktivitesini ve eriyebilirliğini etkilemektedir. Dentin ve 

sementteki HAP’nin karbonat yoğunluğunun fazla olmasına bağlı olarak bu 

dokuların kristalizasyonu diğer sert dokulara göre daha düĢüktür (Bosshardt 

ve Selvig, 1997). Bunun bir sonucu olarak dentin ve sement mineye oranla 

daha kolay demineralize olur. Bu oran stronsiyum ve florid, apatit kristalleri 

içine girdiği zaman ancak %50 seviyelerine kadar düzenlenebilir 

(Featherstone ve ark., 1983). 

 

 

1.1.2.3. Dentinin Sertliği 

 

Sertlik; maddenin plastik deformasyon gibi birçok yapı değiĢikliklerine karĢı 

koyabilme kabiliyetidir (Wang ve Weiner, 1998; Darvell 2009). Makroskobik 

sertlik moleküller arası bağların kuvvetine bağlıdır (Darvell 2009). Basınç 

altında dentin örnekleri için bildirilmiĢ maksimum sertlik değerleri 52 MPa 
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(Bowen ve Rodriguez,1962) ‘dan 105 MPa (Sano ve ark., 1994) ya kadar 

değiĢmektedir. Yapılan bu çalıĢmalarda elde edilen farklı sonuçların büyük 

oranda makaslama kuvveti, sıkıĢtırma veya gerilim direnç kuvvetinin ölçüm 

sınırlarıyla alakalı olduğu söylenmiĢtir. Değerler arasında görülen iki kata 

yakın farklılığın ise örneklerde görülebilen çatlaklarla alakalı olduğu 

düĢünülmektedir. Ancak sıkıĢtırma gerilimi ile ölçülen sertlik değerlerinde 

alınan sonuçların, örneklerdeki çatlakların deney sonuçlarını etkilememesi 

nedeniyle daha tutarlı olduğu ve sıkıĢtırma gerilim değerlerinin 275-300 MPa 

arasında değiĢtiği de bildirilmiĢtir (Craig ve ark., 1959). 

 

Makaslama direnci ölçümleri ponksiyon veya kayma–makaslama yöntemleri 

ile yapılmasına bağlı olarak da değiĢen değerler göstermektedir. Smith ve 

Cooper (1971) yaptıkları çalıĢmada makaslama ponksiyon apareyi ile 

yaptıkları ölçümlerde 64-132 MPa arasında değerler elde etmiĢken 

Roydhouse (1970), 69-147 MPa arasında değerler elde etmiĢtir. Daha 

sonraki yıllarda yapılan bir çalıĢmada tek planda kayma-makaslama 

kuvvetleri 36 MPa olarak ölçülmüĢtür. Bu düĢük değerin, örneğin pulpaya 

yakın olan bölgesinden elde edilmesine, deney düzeneğiyle alakalı bir soruna 

veya örneğin kavsine bağlı olduğu düĢünülmüĢtür (Gwinnett, 1994). 

 

Watanabe ve ark., (1996) en düĢük değerleri matür pulpanın en az olduğu, 

tübüllerin makaslama yüzeyine paralel uzandığı, pulpaya yakın olan 

bölgelerden (54MPa), en yüksek değerleri ise tüberküllerin altına bulunan, 

makaslama yüzeyine dik tübüllerin bulunduğu olgun dentin tabakasından 

elde etmiĢtir (92 MPa). Doğal çürük dentin sağlam dentine göre daha düĢük 

sertlik değerleri göstermektedir. Dentine asit uygulaması sonrasında ise 

sertlik değerlerinin çürük dentinden daha yüksek olmakla beraber sağlam 

dentine yakın ancak daha düĢük değer sergilediği görülmüĢtür (Marquezan 

ve ark., 2009). 
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Dentin sertliğinin Young modülüyle beraber değerlendirilmesinin ise anlamlı 

olduğu ve Young modülünün mineral yoğunluğuyla iliĢkili olduğu belirtilmiĢtir 

(Kinney, 2003). Young modülündeki artıĢ, yapının kalsiyum içeriğindeki 

değiĢimle doğrudan alakalı iken Vickers ölçümlerinin de aynı doğrultuda 

değiĢim gösterdiği bildirilmiĢtir (Weiner ve Vagner, 1998). Genel olarak 

Young modülü; çekme germe kuvvetinin, basma germe kuvvetine 

bölünmesiyle elde edilir. Sağlam dentinin young modülü değerleri 10-25 Gpa 

(10.000-25.000 MPa) arasında değiĢkenlik gösterirken diĢin ölçülen yerine, 

diĢin ağız içindeki konumuna ve süt diĢi ya da daimi diĢ olmasına göre 

değiĢkenlik gösterebilmektedir (Hosoya ve Marshall, 2005). 

 

 

 

 

E; young modülü (elastikiyet modülü), 

F; germe kuvveti karĢısında gösterdiği kuvvet 

A0; kuvvetin uygulandığ yüzey 

ΔL; maddenin uzunluğunda meydana gelen değiĢimin miktarı 

L0; maddenin orijinal boyutu 

 

 

1.1.2.4. Dentinin Elastikiyeti 

 

Peritübüler ve intertübüler dentinin elastikiyet modülü AFM (atomik kuvvet 

mikroskobu)  ile 17.7- 29.8 GPa arasında bulunmuĢtur (Kinney ve ark., 

1996a). Ancak dentinin elastikiyeti, sertlik değerleri gibi ölçümün yapıldığı diĢ 

tabakasının pulpaya yakınlığına göre değiĢkenlik gösterebilmektedir 

(Watanabe ve ark., 1996; Wang ve Weiner, 1998). 
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Genellikle katılık ya da uyumluluk matrisi olarak tanımlanan elastik sabitler; 

Young modülü, makaslama modülü ve Poisson oranını içerir. Mikroyapının 

simetrisine bağlı olarak elastik sabitlerin farklı serbestlik dereceleri vardır. 

Örneğin; isotropik bir yapının sadece iki serbest elastik sabiti varken 

ortotropik bir yapının ise dokuz tane serbest elastik sabiti vardır. Bu sebeple, 

dentinin elastik özellikleri incelenirken simetrisi de göz önünde 

bulundurulmalıdır. Dentinin elastik sabitleri intertübüler dentin matriks 

yapısıyla açıklanabilmekte iken tübül aksına dik planda heksagonal simetri, 

tübül ve kollajen aksındaki değiĢime göre ortogonal simetri 

gösterebilmektedir (Kinney, 2003).    

Klinik uygulamalarda elastikiyetin değiĢimine bakacak olursak; asitleme 

sonrasında dentin yüzeyindeki mineraller ve bazı nonkollajenöz proteinler 

eriyebilir hale gelir ve bazı proteinler kopar, demineralize dentin matriksindeki 

kollajen fibriller açığa çıkar. Bu durum dentinin yüzeyel tabakasının fiziksel 

durumunda değiĢimlere neden olur. Demineralize dentin matriksi çok 

yumuĢak ve elastik hale gelir. Nitekim ıslak demineraize dentin, dentin 

matriksinin elastikiyet modülü 5 MPa (Maciel ve ark. 1996) civarındadır ki bu, 

mineralize dentinin elastikiyet modülünden 1.000 defa daha düĢük bir oran 

anlamına gelmektedir. Bu düĢük sertliğin klinik anlamı fibril ağının hava ile 

kurutmada kolayca büzüĢeceği ve adeziv monomerlerin bağlanmasını 

olumsuz etkileyeceğidir (Nakabayashi ve Pashley, 1998). Pugach ve ark. 

(2009) dentin çürüğünün katmanlarına göre mekanik özelliklerini 

karĢılaĢtırdığı çalıĢmalarında, çürüğü dört tabakada incelemiĢlerdir. Her 

tabakanın elastikiyet modülü ıslak ve kuru iken ölçülmüĢ ve kuru örneklerin 

elastikiyet modül değerlerinin daha yüksek olduğu görülmüĢtür.  
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1.1.3.Sement 

 

Sement diĢin kökünü çevreleyen özelleĢmiĢ kalsifiye bir dokudur. Mine ve 

dentine göre daha az kalsifiye yapıda olmasından dolayı daha yumuĢaktır ve 

sarımsı renktedir. Sementin esas rolü diĢi periodontal ligamente bağlamaktır. 

Cristoffersen ve Landis’in klasik çalıĢmalarına göre insan sementinin organik 

matriksi esas olarak tip 1 (organik matriksin %90’ı) ve tip 3 kollajenden 

oluĢmaktadır( Davis, 1986; Christoffersen ve Landis,1991). 

 

 

1.2.Çürük 

 

DiĢ çürüğü, diĢ yüzeyindeki dental plakta bulunan mikrobiyal artıkların neden 

olduğu, diĢ-tükürük arasındaki demineralizasyon-remineralizasyon 

dengesinin zamanla demineralizasyon lehine bozularak diĢ yüzeyinden 

mineral kaybıyla sonuçlanan dinamik bir olaylar zinciridir (Featherstone, 

2000). 

 

DiĢ sert dokularını oluĢturan inorganik kalsiyum fosfat kristalleri ile organik 

matriks arasındaki elektrostatik bağlantının, hidrojen iyonları tarafından 

fizikokimyasal düzeyde bozulması ve kalsiyum fosfat kristallerinin yıkımı ile 

baĢlar, daha sonra diĢ sert dokularında (mine, sement, dentin) 

submikroskobik, mikroskobik ve ardından da makroskobik madde kayıplarına 

neden olur (Koray, 1981). 

 

1.2.1. Demineralizasyon 

 

Gündelik hayatımızda her gün bakterilerin asit son ürünleri, meyve suları, 

Ģarap ve yumuĢak içeceklerden kaynak alan asitler nedeniyle dakikalarla 

sınırlı olmak üzere diĢ sert dokularında demineralizasyon görülebilmektedir. 
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Ancak demineralizasyonun vücudun remineralize edebilme kapasitesi 

sınırları içinde kaldığı durumlarda tükürük içinde bulunan mineraller ile 

nötürlenir (Harris ve Garcia-Godoy, 2004). 

 

Sert dokular karbonatın erimeyen kalsiyum tuzları,  silika ve fosfat 

iyonlarından oluĢmaktadır. Sert dokularda bulunan kalsiyumfosfat dihidrat, 

oktokalsiyum fosfat, trikalsiyum fosfat ve hidroksiapatit demineralizasyon 

iĢlemini karmaĢık bir hale sokar (Ehrlich ve ark., 2009).  

  

Fizyolojik demineralizasyon remineralizasyonun önüne geçerek belli bir süre 

devam etmez ve kavite oluĢumu görülmezse patolojik bir hale geçmez 

(Harris ve Garcia-Godoy, 2004). 

 

  

1.2.1.1. Minede Demineralizasyon 

 

DiĢ çürükleri bakteri kaynaklı asidik ortamda diĢ minesinin erimesi ile 

baĢlamaktadır (Chen ve Nancolas, 1986). DiĢ yüzeyinde bulunan plak 

içeriğinde asit son ürünleri oluĢturan bakteriler barındırmaktadır (Loesche, 

1972; Loesche, 1986). Bu asitler diĢ mine ya da dentin yüzeyinden kalsiyum 

fosfat minerallerinin çözünmesine neden olabilmektedirler ve bu prosedür 

demineralizasyon olarak bilinmektedir (Featherstone, 1990).  

 

Teorik olarak plak pH’sı düĢtüğünde minenin mineral fazı çözünmeye baĢlar. 

Bu nokta kritik pH olarak adlandırılır. Minenin çözünebilmesi için plak 

sıvısındaki asitlerin mineye diffüze olabilecek kadar yüksek konsantrasyonda 

olması ve plak sıvısının çözünmüĢ mineralleri dıĢ yüzeye diffüze edebilmesi 

için hidroksiapatite doymuĢ olması gerekmektedir (Gray, 1962).  
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Kritik mine pH’sı 5 ila 6 arasındadır. Ancak bu değer sabit değer olarak kabul 

edilmez. Kritik pH; asidin tipi, konsantrasyonu, flor, kalsiyum, fosfat 

konsantrasyonu ve ilgili bölgenin mineral çözünürlük özelliğine bağlı olarak 

değiĢir (Margolis ve Moreno, 1992).  

  

Minede diĢ çürüğünün klinik olarak ilk belirtisi beyaz lezyonlar olarak 

gözlenmektedir. Bu lezyonlar yüzeyaltı bölgede baĢlayan küçük 

demineralizasyon sahaları olarak kabul edilirken lezyon gövdesinde %50 

civarında mineral kaybının olduğu da görülür. Bu tür lezyonların üstündeki 

tabakanın bütünlüğünün bozulmadığı görülmektedir (Featherstone, 2000). 

  

Demineralizasyon nedeniyle ortaya çıkan ürünler kristaller arası boĢluklarda 

birikir ve demineralizasyon sıvısını aĢırı doymuĢ hale getirene kadar 

çökelmeye devam eder. Minerallerin birikimi demineralizasyon sürecinin 

yavaĢlamasına yardımcı olur. Mine yüzeyinden uzaklaĢan mineral iyonlarının 

demineralizasyon oranının belirleyicisi olduğu düĢünülmektedir (Vogel ve 

ark., 1988). Mine; yüzeyi altında minerallerden olduğu kadar plak sıvısına 

yükselen kalsiyum ve konsantrasyonundan da faydalanır. Bu da 

demineralizasyonun mine alt yüzeyinde mine yüzeyine göre daha çok 

olmasına neden olur (Zero, 1999; Fejerskeov ve Kidd, 2003). Minede 

hücresel düzeyde bir tamir mekanizması bulunmadığından, çürüğün baĢlama 

ve ilerlemesi diĢ ve pelikıl/plak arasındaki fizikokimyasal olaylarla Ģekillenir. 

Minenin fizikokimyasal bütünlüğü, diĢi çevreleyen tükürük ve plak sıvısının 

kompozisyonuna ve kimyasal içeriğine bağlı olarak değiĢmektedir. Mine 

apatitinin kimyasal dengesini sağlayan en önemli faktörler ortamın pH’ sı ve 

oral sıvılardaki serbest kalsiyum, fosfat ve flor iyonu konsantrasyonlarıdır 

(Axelsson, 2001). 

 

Asit ortamın devam etmesi ile mineden dentine geçen demineralizasyon 

süreci daha hızlı bir Ģekilde devam eder. Dentin demineralizasyonu inorganik 

matriksin çözünmesiyle sonuçlanan, apatit ağın içinden iyon çözünmesidir. 
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Bu nedenle dentin remineralizasyonu inorganik yapının tekrar yerine 

konulmasını kapsamaktadır (Xu, 2011). Demineralizasyon iki aĢamada 

gözlenir. Ġlki bakterilerin fermente olabilen karbonhidratlardan organik asitleri 

sentezleyerek kristallerin içine ilerleyiĢidir. Kristal yüzeyinde çözünebilen 

bölgelerin olduğu durumda ise kristal yapı çözünür (Featherstone, 2008). 

 

 

1.2.1.2. Dentinde Demineralizasyon 

 

Dentinin organik ve inorganik fazlarındaki farklılıkların anlaĢılması dentin 

demineralizasyonunun anlaĢılması ve remineralizasyonun sağlanmasında 

önemlidir. 

 

 

1.2.1.2.1. Dentin Demineralizasyonunda Ġnorganik Matriks 

 

DiĢ sert dokularının demineralizasyonununda asıl özellik apatit ağ yapısından 

birçok mineral iyonlarının ayrılması ve yapısal bağın yok olmasıdır. Bu durum 

dentin geçirgenliğinin esas nedenidir.  

 

HAP’ın çözünme olasılığı; doygunluk derecesinin sebep olduğu Gibbs 

serbest enerji değiĢimine bağlıdır (Featherstone, 2000). Gibbs serbest 

enerjisi: Bir sürecin sabit bir basınç ve sıcaklık koĢullarında kendiliğinden 

gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceğini tahmin etmek amacıyla tanımlanmıĢtır. 

Genel olarak kimyasal bir reaksiyonun enerji potansiyelinin iĢe 

dönüĢtürülebilmesiyle alakalıdır (Helmenstine, 2014). 
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Bu formülse ‘S’  HAP‘a bağlı aĢırı doygunluk derecesini, ‘R’ gaz sabitini 

(8.314JK-1 mol-1), ‘T’ mutlak sıcaklığı, ‘n’ iyon sayısını ‘IP’ iyonik aktivite 

ürününü ve Ksp çözünürlük ürününü verir. HAP için IP değerleri [Ca2+]10 

[(PO4)
3-]6 [OH-]2 γ1

2 γ2
10 γ3

6 tarafından verilir ve  γz, z değerli iyonun etkinlik 

katsayısını temsil eder. Bundan dolayı, termodinamiğin bakıĢ açısından 

bakılınca,  HAP’ın asit içindeki çözünürlüğünün artmasının iki sebebi vardır 

(Dawes, 2003). 

 

Ġlki hidrojen iyonlarının su oluĢturabilmek için HAP kafesinden hidroksil 

iyonlarını uzaklaĢtırmasıdır. Sudaki  [H+] [OH-] ürünü her zaman 10-14 mol/L ‘e 

eĢit olacağı için H+ asit çözeltisi içinde artarken OH-’nin tersi yönde düĢmesi 

gerekir. Ġkincisi ise akıĢkan içindeki inorganik fosfatın dört değiĢik formda 

bulunmasıdır. Bunlar; H3 PO4, H2 PO4 
-, HPO4

-2, PO4
3- olup oranları asidik 

çözeltideki pH değerlerine göre değiĢim gösterir. Böylece asidik çözelti 

içindeki kalsiyum deriĢimi etkilenmezken OH- ve PO43- deriĢimleri HAP’ın 

iyonik ürün değerini düĢürecek Ģekilde azalıp çözelti içinde HAP’a bağlı 

olarak yoğunluğun düĢmesine sebep olur (Dawes, 2003).  

 

HAP’ın çözünmesi için Noyes-Whitney teorisi kristalin çözünmesinin iki 

aĢamalı olduğunu gösterir: 

 

Birincisi; kristal yapı birimlerinin kristal kafesinden ayrılması, ikinci olarak 

birimlerin diffüzyon yoluyla çözeltiye aktarımıdır. Böylelikle yüzey diffizyonu 

ve kütle geçiĢi kontrollü mekanizma da dahil olmak üzere HAP çözünme 

kinetiği gösterilmiĢtir. Çözünmenin itici gücü zaman içinde sabit kalırken 

iyonik kirlilik içeren kristallerinin çözünme hızı düĢmüĢtür (Chen ve 

Nancollas, 1986). Bu durum da florlanmıĢ HAP nin asit ataklarına karĢı saf 

HAP den daha dirençli olmasının bir nedeni olarak gösterilmektedir. 

KarbonatlanmıĢ HAP kristallerinin çözünümü üzerine yapılan çalıĢmalar da 

karbonatın öncelikli olarak salındığı gösterilmiĢtir (Budz ve ark., 1988; Meyer 

ve ark., 1982). 
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1.2.1.2.2. Dentin Demineralizasyonunda Organik Matriks 

 

Ġn vitro koĢullarda peritübüler dentinin demineralizasyonunun intertübüler 

dentinin demineralizasyonundan daha hızlı olduğu gösterilmiĢtir. Peritübüler 

dentinin demineralizasyon hızının farklılığı, farklı kristal ebatlarıyla 

açıklanabilir. Kollajen fibrillerle yakından iliĢkili olan yüksek oranda 

demineralize olan bölgelerde kalan kristallerde olduğu gibi intertübüler 

dentindeki kollajen matriks demineralizasyonu engelleyebilir. Bu fenomen 

dentinin mineralizasyon süreciyle iliĢkilidir (Selvig, 1968). Dentinin 

mineralizasyon sürecinde HAP depozitleri ilk olarak kollajen fibrillerin 

arasında ve üzerinde, ikincil olarak da fibriller arasında birikirler. Kollajen 

fibriller arasında son olarak depolanan kristallerin ilk olarak çözündüğü 

gösterilmiĢtir ki bu durum asite en dayanıklı kristallerin kollajenlerle iliĢkili 

olduğu görüĢünü destekler niteliktedir. Çürük dentinde de benzer bir durum 

oluĢmaktadır. Çürük dentinin yumuĢama bölgesinin ultrastrüktüel boyutta 

incelenmesinde yüksek miktarda mineral kristalleri, ani asit ataklarına 

dayanarak intertübüler dentinde kalır ve sonunda kollajen matriks 

parçalanana kadar gözden kaybolurlar. Kollajen matriks yıkımının dentin 

çürüğünün son aĢaması olduğu sonucuna varılmıĢtır (Selvig, 1968). Dentin 

lezyonu formasyonu inorganik yapının çözünmesi ve kollajen matriksin 

yıkımını kapsamaktadır (Kleter ve ark., 1994).  

 

DiĢ çürüğünün geliĢimi evresinde, çürük dentindeki proteolitik aktivite dental 

plakta bulunan mikroorganizmaların salgıladıkları proteolitik enzimlerin 

sonucudur (Suido ve ark., 1986).  S. Mutans kollajene en yüksek oranda 

bağlanan bakteridir. S. Mutans’ın kollajenolitik aktivitesiyle dentindeki kollajen 

yıkımında etkili olduğu rapor edilmiĢtir (Switalski ve ark., 1993). 

ÇalıĢmalarda, dentin çürüğünde konak kaynaklı MMPs’ın (matriks 
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metaloproteinazlar) da kollajen matriks yıkımına neden olabildikleri 

gösterilmiĢtir (Tjaderhane ve ark., 1998; vanStrijp ve ark., 2003).  

 

 

1.2.2. Remineralizasyon 

 

Remineralizasyon diĢ çürüklerinde gözlenebilen bir durumdur (ten Cate, 

2001). Demineralizasyonun önlenmesindeki önemli faktörlerden biri de 

tükürüktür. Plak içerisinde bulunan asitler tükürükteki tamponlayıcı bileĢikler 

ile pH'nın yükseltilmesini sağlar. pH nötr hale geldiğinde diĢ yüzeyinden 

çözünen mineraller nedeniyle tükürük mineraller açısından daha yoğun hale 

gelir. Bu nedenle demineralizasyon sonucu oluĢmuĢ pörözitelere kalsiyum, 

flor, fosfat iyonları birikir. Bu olaya remineralizasyon adı verilmektedir. 

Remineralizasyon tamir sürecinin bir parçasıdır (Iijima, 1999).   

 

Remineralizasyon esnasında, demineralizasyon sürecinde kaybedilen 

mineraller telafi edilir. Daha önce hasara uğrayan kristallerin üzerinde tekrar 

mineral depolanarak, lezyon tamir olur yani iyileĢir. Yeni oluĢan kristaller 

ortamda bulunan iyonların özellikleri ile iliĢkili olarak gerçek kristal 

boyutundan küçük ya da daha büyük olabilmektedir. Böylece minenin asit 

ataklarına karĢı geçirgenliği azalarak, çürüğe karĢı direnci artırılır (John, 

2004). Minede kavitasyon oluĢmadan önce, baĢlangıç halindeki çürük 

lezyonlarında yüzeyel mine tabakasında çok az bir değiĢim görülmesine 

karĢın, lezyon gövdesinde % 20-50 mineral kaybı mevcuttur. Tükürük 

minerale doygun ise remineralizasyon gerçekleĢeceğinden mineral kaybı 

kalıcı değildir (Barkowitz, 2002). 

 

Jeferskov ve Kidd (2008) lezyonun remineralize olabilmesi için parsiyel 

demineralize apatit kristallerinin olması gerektiğini bildirmektedir. Bu apatit 

kristalleri orijinal boyutuna uyumlu olarak supersature solüsyon içinde 

büyürler. Lezyon içinde yeni kristal oluĢumunun ise yaygın olmadığı 
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söylenmiĢtir. Bu görüĢe paralel olarak henüz baĢlamıĢ olan opak mine 

lezyonlarının ağız ortamında tükürük ile remineralize olabileceği görüĢü de 

kabul görmektedir (Dowd, 1999). 

 

 

1.2.2.1. Dentin Remineralizasyonu 

 

Dentin remineralizasyonu klinik olarak dentin çürüklerinin, kök çürüklerinin ve 

dentin hassasiyetinin tedavisi ve bunlardan korunmak için önemlidir. Ancak 

dentin remineralizasyonu, bulunan organik matriksin miktarına bağlı olarak 

minenin remineralizasyonundan zordur. Dentinde spontan presipitasyonun ve 

organik matriks üzerinde mineral nükleasyonunun görülmediği kabul 

edilmekte iken sadece lezyon içerisindeki kalan kristal yapısının büyümesi ile 

oluĢan remineralizasyon Ģeması kabul görmektedir (Xu, 2009) 

 

  Dentin demineralizasyonu; apatit yapı iskeletinden mineral iyonlarının 

çözünmesi ile sonuçlanan bir süreç iken dentin remineralizasyonu inorganik 

matriksin restorasyonuna dayanır. Klinik olarak önemli bir nokta; eğer uygun 

bir Ģekilde remineralize olabilecekse bakteri içermeyen demineralize dentinin 

korunmasıdır. Bu tamir stratejisi çürük önleme ve yönetimi görüĢüyle 

uyumludur. Dentin demineralizasyon-remineralizasyon çalıĢmalarıyla igili 

kısıtlamalar hala bulunmaktadır. Dentin demineralizasyon çalıĢmaları 

demineralizasyonun kinetikleri ve demineralize dentinin yüzeyinin 

histomorfolojisi üzerine yoğunlaĢmıĢtır (Paschalis ve ark.,1996).  

 

Demineralize olan dentinin remineralizasyonu için birkaç ön koĢulun 

sağlanması gerekmektedir. 

 Birincisi; mineral kristallerinin büyümesi için kollajen yapının sağlam bir 

yapı iskelesi görevi görmesi gerekir. 
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 Ġkincisi; büyüme merkezi görevi görebilecek mineral kristallerinin 

kalmıĢ olması gerekir veya dentinin tamamen demineralize olması 

durumunda yeni oluĢan nükleasyon alanlarının bulunması gerekir. 

 

Son olarak lezyon için kalsiyum ve fosfor içeren mineral kaynağı 

sağlanmalıdır (Kim ve ark., 2011). 

 

    Fusayama (1979) dentin çürüklerinde remineralizasyonu iki farklı 

prensipte anlatmıĢtır. Fizyolojik ve fizyolojik olmayan remineralizsyon. Bu iki 

durum arasındaki farklılıklar; 

 

1. Canlı diĢte içte bulunan tabakanın remineralize olması ki bu durum pulpası 

olmayan diĢlerde görülmez. 

2. DıĢ tabakada yüzeyel olarak görülen kalsiyum artıĢı remineralizasyonu 

iĢaret etmektedir. Bu kalsiyum iyonları tükürükten kaynak almaktadır. 

3. Lezyonun Ca(OH)2 içerikli materyalle kapatılması sonrasında yine dıĢ 

tabakada görülen kalsiyum miktarındaki artıĢ fizyolojik olmayan 

remineralizasyondur. 

4. Lezyonun çinkooksit öjenol içerikli simanla kapatılması durumunda hem 

vital hem de devital diĢlerde lezyon yüzeyinde görülen kalsiyum miktarındaki 

artıĢ dentin tübüllerindeki kalsiyumun çinko ile bağlanması sonucu olduğunun 

göstergesidir. 

 

Flor gibi mine remineralizasyonu için kullanılan ajanların dentinde de iĢe 

yaradıkları ve etki mekanizmalarının her iki dokuda da benzer olduğu 

gösterilmiĢtir (Daculsi ve ark., 1979). Ancak mine ile karĢılaĢtırıldığında flor 

dentinde daha az etkilidir. Bunun nedeninin florun etkinliğinin dentin lezyonu 

içinde kalan ve çekirdek kristaller olarak görev yapan arta kalan kristallere 

bağlı olduğu söylenmektedir. Ancak organik matriksin yoğun olarak 

bulunduğu dentin çürüğü bölgelerinde arta kalan kristaller 

bulunmayabilmektedir (Kinney ve ark., 2003). 
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Mine ve kök çürüklerinin remineralizasyonu için flor salabilen materyaller 

bulunmaktadır. Kollajen dokuda heterojenöz kristal büyümesi için gerekli olan 

apatit çekirdek miktarı azdır ve apatit nükleasyonu, büyümesinde 

ekstraselüler matriks proteinleri kritik bir rol oynar. Florid varlığında dentin 

remineralizasyonu olmasına karĢın aynı remineralizasyon protokolü içinde 

remineralizasyonun sadece asitlenmiĢ mine yüzeyinde görüldüğü, asitlenmiĢ 

dentin yüzeyinde görülmediği de belirtilmiĢtir (Qi, 2011). Dentin 

remineralizasyonu; ekstrafibriler mineral oluĢumunu da kapsayan kollajen 

ağlar arasında basit mineral birikimi Ģeklinde görülebilir (Bertassoni ve ark., 

2009). Bu remineralizasyon tipi mineralizasyon artıĢı Ģeklinde olmasına 

karĢılık oluĢan mineral yapı kollajen matriksle yakın iliĢkili değildir. BaĢka bir 

mineralizasyon tipi ise kollajen yapı içinde intrafibriler mineralizasyon 

oluĢumunu da arttırarak dentinin mekanik özelliklerinin de arttığı fonksiyonel 

remineralizasyondur (Kinney ve ark., 2003; Bertasssoni ve ark., 2009; Kim ve 

ark., 2010).  Dentinin remineralizasyonu, organik matriks varlığı ve inorganik 

yapının farklılığı nedeniyle minede mineral birikimi Ģeklinde görülen 

remineralizasyon Ģemasıyla anlatılamaz. Fonksiyonel remineralizasyonun 

anlaĢılabilmesi için öncelikle dentinin organik yapısının anlaĢılması 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

1.2.2.1.1. Dentin Remineralizasyonunda Organik Matriksin Rolü 

 

Dentin organik matriksi esas olarak Tip 1 kollajen ve NCP lerden 

oluĢmaktadır. Tip 1 kollajen dentin remineralizasyonunu belirgin derecede 

uyarmamaktadır (Klont ve ten Cate 1991; ten Cate, 2001) ve mineral 

depolanması için iskelet olarak görev yapmaktadır (Kawasaki ve 

Featherstone 1999).  
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NCP’lerin mineralizasyonu arttırıcı veya azaltıcı rolü nedeniyle parsiyel veya 

total demineralizasyona uğramıĢ dentinin remineralizasyon kapasitesi 

etkilenebilmektedir. Dentindeki NCP’ lerin yanında DPP (dentin 

fosfoproteinleri) (DMP2 ve DMP1) lerin mineralizasyona olan etkileri 

gösterilmiĢtir (Anne ve ark., 2008).Bazı çalıĢmalar dentinde NCPs’ in mineral 

kristallerinin nükleasyonunu etkileyerek remineralizasyonu etkileyebildiğini 

göstermiĢtir (Glimcher M., 1989; Klont ve ten Cate 1991; Anne ve ark., 2008). 

NCPs dentin remineralizasyon hızını etkiler. Dentin remineralizasyonunun 

sağlanması için NCPs’in aktivitelerinin baskılanması gerekebilir (Kawasaki ve 

ark., 1999). Asit atakları sonrasında inorganik matriks içinde önemli miktarda 

artık mineral kristal yapının intertübüler dentin içinde kollajen fibrillere yakın 

konumda bulundukları AFM (Atomik Kuvvet Mikroskobu) ile gösterilmiĢtir 

(Feninat ve ark., 2001; Stefan ve ark., 2002). Kalan bu kristal parçalarının 

NCPs ile alakalı bölgelere geçtikleri görülmüĢtür (Begue-Kirn ve ark., 1998). 

 

Ġnsan DPP’si %38’e yakını aspartik asit, %42’ ye yakını serin grubu olan 140 

kDa ağırlığında bir protein yapıdır (Chang ve ark., 1996; Hunter ve ark., 

1996). Kalan serin gruplarının fosforilasyonu molekülün negatif yüklenerek 

kalsiyum iyonlarının bağlanması ile sonuçlanan sanal bir çöküĢün 

görülmesine neden olur (Anne ve ark., 2008). DPP’ nin  demineralize olan 

dentinin remineralize olmasını engellediği de gösterilmiĢtir (Chang ve ark., 

1996; Hunter ve ark., 1996).  

 

Sonuç olarak DPP ve DMP1 mineralizasyonda karĢılıklı olarak rol 

oynamaktadırlar. Kristal nükleasyonunda ve büyümesinde inhibitör olarak rol 

oynadıkları gibi sert yüzeyde hareketsizleĢtirildikleri zaman nükleatör görevi 

de görebilmektedirler. Demineralize dentinin remineralizasyonu için DPP’ nin 

indüklediği ve DMP1 ile ACP’ nin etkileĢimi önemlidir.  

 

 

 



20 

 

  

1.2.2.1.2. Dentin Remineralizasyonunda Ġnorganik Matriksin Rolü  

 

DiĢin büyük kısmını oluĢturan dentin gibi kalsifiye bir doku içerisinde normal 

mekanik beklentilerin sağlanabilmesi için Tip 1 kollajen içerisinde mineral 

birikiminin sağlanması önemlidir (Kinney ve ark., 2003; Bertassoni ve ark., 

2009). ÇalıĢmalarda klasik nükleasyon ve büyüme odaklarının 

oluĢturulabilmesi için fosfat solüsyonları kullanılmıĢtır (ten Cate 2001; ten 

Cate 2008).   

  

Bazı çalıĢmalar çürük dentindeki kollajen fibrillerin kalan çekirdek kristal 

yapılar bulunmadıkça remineralize olmadıklarını göstermiĢtir (Levine ve 

Rowles, 1973; Daculsi ve ark., 1979; Tveit ve Selvig, 1981). Bu nedenle 

organik matriksin dentin remineralizasyonunda oldukça önemli bir role sahip 

olduğu söylenebilir. Bu kimyasal döngü içerisinde tükürük veya 

remineralizasyon solüsyonunda kalan kristaller çekirdek kristalleri gibi görev 

yaparak heterojenöz nükleasyonu oluĢturur ve kristal büyümesini sağlarlar. 

Bu remineraizasyon kinetiği içinde inorganik matriks içindeki mineral kristal 

nükleasyonu; yerel pH, HAP’a bağlı aĢırı doygunluk, nükleasyon 

bölgelerindeki çekirdek kristal miktarı remineralizasyon hızını belirleyen 

faktörlerdir (ten Cate, 2001). Diğer bir taraftan daha büyük yüzey altı 

lezyonların remineralizasyonunda yüzey porları da iskelet yapı iyonlarının 

geçiĢinde etkili olarak remineralizasyon hızını belirlemede etkilidir (Klont ve 

ten Cate 1991).  Eğer nükleasyon aĢaması hızlı bir süreç ise 

remineralizasyon solüsyonundaki iyonlar kristal nükleasyonu ve büyümesi 

için ayrıldıkları için azalırlar böylece remineralizasyon için gerekli olan 

konsantrasyon değerleri sağlanamaz ve lezyon porları bloke olur (ten Cate, 

2001). Yüksek konsantrasyonlu solüsyonlarda derin bölgelere iyon geçiĢinin 

ani iyon çökelmesi sonucu engellenmesi nedeniyle remineralizasyon 

solüsyonlarında kalsiyum ve fosfat konsantrasyonlarının düĢük olması tercih 

edilir.  
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1.2.2.1.3. Dentin Remineralizasyonunda Kullanılan Ajanlar 

 

Son dönemlerde mine ve dentinin remineralizasyonu veya erozyon gibi 

nedenlerle açığa çıkmıĢ dentin yüzeyinin desensitizasyonu üzerine olan ilgi 

artmıĢtır (Walsh, 2009).  

 

Klinikte parsiyel çürük uzaklaĢtırma diĢ yapısının korunması ve pulpa 

hasarlarından kaçınılması için uygulanmaktadır. Bu bakıĢ açısıyla paralel 

olarak enfekte dentin uzaklaĢtırıldıktan, etkilenmiĢ dentin tabakası 

korunduktan sonra remineralizasyonu sağlayan ajanlarla kapaklama 

yapılabimektedir. Bu amaçla flor, cam iyonomer simanlar, CPP-ACP gibi 

ajanlar dentin remineralizasyonunda kullanılmaktadır (Hernandez ve Cobb, 

2010; Epasinghe ve ark., 2014). 

 

 

1.2.2.1.3.1. Flor 

 

1980 li yıllardan beri çürük kontrolünde kullanılan bir ajandır (Goldstep, 

2012). Florun üç mekanizayla etki etmektedir; 

 

1. Demineralizasyonu engeller 

 

Bakterilerin asit üretiminin olduğu durumda plak sıvısı içinde florun bulunması 

durumunda flor yüzeyaltı dokulara sızarak apatit kristallerinin erimesini 

engeller (Featherstone, 1999).  

 

2. Remineralizasyonu sağlar 

 

pH 5.5. civarına döndüğünde kalsiyum ve fosfat yoğunluğu yüksek olan 

tükürük minerallerinin diĢ içine tekrar girmesini sağlar. Flor parsiyel 

demineralize kristaller arasına sızar ve kalsiyum iyonlarını etkiler. OluĢan bu 
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yeni yüzey öncelikli olarak çevredeki floru absorbe ederek karbonatı dıĢarı 

atar (ten Cate ve Featherstone, 1991). Flor kalsiyum ve fosfat iyonlarının 

birleĢtirerek yüzeyin geliĢimini hızlandırır. Bu da aside daha dirençli olan yeni 

bir yüzey oluĢumunu sağlar (Goldstep, 2012). 

 

 

3. Bakterilerin aktivitesini baskılar 

 

Flor iyonize formunda bakteri duvarından geçemez. Ancak ortamın asiditesi 

arttığında ortamdaki hidrojen ile birleĢerek bakteri hücre duvarından daha 

kolay geçebilecek olan HF (Hidrojen florid)’i oluĢturur (Van Louveren, 1990; 

Hamilton ve Bowden, 1996). Hücre içinde HF den flor açığa çıkarak 

bakterinin yaĢamsal aktivitesini gösterecek olan enzimleri etkiler (Goldstep, 

2012).  

 

Flor tedavisi uygulandıktan sonra bile flor ağız içinde kalarak zaman içinde 

yavaĢ yavaĢ salınmaktadır (Whitford ve ark., 2002; Pessan, 2010). DiĢ sert 

dokuları, mukoza veya plak ağız içinde florun tutunabileceği yerlerdendir. 

Florun ağız içinde, özellikle plak içinde retasiyonu karyojenik ortamda 

demineralizasyonu azaltıp remineralizasyonu desteklemesi açısından 

önemidir (Buzalaf, 2011). 

 

Remineralizasyonu sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılan florun yerine 

farklı remineralizasyon ajanları aranmaktadır Bunun nedeni; 

 florun düz yüzey çürüklerinin remineralizasyonunu sağlamada baĢarılı 

olmasına karĢılık pit ve fissürlerdeki etkisinin sınırlı olması, 

 flor kullanımının kontrol edilememesi yani florozis riskinin varlığı, 

 flor kullanımının düzenli olması durumunda herhangi bir sorun olmasa 

bile flor alınımının sınırlandırılması önerilmektedir (Goswami, 2012; Beltr'an-

Aguilar, 2002). 
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Flor mineyle karĢılaĢtırıldığı zaman dentin remineralizasyonunda baĢarılı 

bulunmadığından (Herkströter ve ark., 1991) dentin remineralizasyonu için 

farklı ajanlar kullanılması gerektiği düĢünülmüĢtür. Flor yerine kullanılabilecek 

remineralizasyon ajanı için istenen belli özellikler bulunmaktadır. Ġdeal 

remineralizasyon ajanından beklentiler; 

 Yüzeyaltı bölgelere ulaĢmalı veya kalsiyum ve fosfat iyonlarının 

 yüzeyaltı tabakalara ulaĢmasını sağlamalı 

 Fazla kalsiyum iyon birikimine neden olmamalı, 

 Kalkulus oluĢumuna neden olmamalı 

 Asidik pH’da çalıĢabilmeli, 

 Kserostomialı hastalarda kullanılabilmeli, 

 Tükrüğün reminaralizasyon kapasitesini arttırmalı, 

Yeni materyaller için geçerli olmak üzere, floridden daha etkili olmalı (Zero, 

2006; Goswami, 2012). 

 

Profesyonel olarak uygulanan ajanların yanı sıra çeĢitli gıda maddelerinin 

tüketilmesi de remineralizasyonun sağlanması için önerilmektedir (Zhang, 

2009). Kakao (Venkatesh Babu, 2011), yeĢil çay özü (Ferrazzano, 2011), 

üzüm çekirdeği özü (Smullen, 2007) bunlardan bazılarıdır. 

  

Çürük önleyici niteliği olan gıda maddeleri; hayvansal ve bitkisel içerikli olarak 

sınıflandırılabilir.   

 

1.3. Bitkisel kaynaklı gıda maddeleri  

 

1.3.1. Bitkisel kaynaklı gıda maddelerinin önemi  

 

Doğru ve yeterli beslenme sadece genel sağlığın korunması için değil aynı 

zamanda diĢler ve diĢ etleri olmak üzere ağız sağlığının korunması ve 

geliĢtirilmesi için de önemlidir. Beslenme Ģeklimiz diĢ ve diĢeti 

hastalıklarından korunmamızı sağlayabilmekteyken, diĢ ve diĢetlerimizin 
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sağlık durumu yiyebildiğimiz yiyeceklerin tiplerini de tayin edebilmektedir. 

Bununla birlikte bir veya daha fazla besin grubunun diyetten çıkarılması 

(genellikle B,C vitaminleri ve protein eksikliği) ilk olarak ağız içinde belirtilerini 

göstermektedir (Moore 2009). 

 

Eski tarihlerden beri sağlığın korunması ve hastalıklarla savaĢta bitkilerden 

elde edilen medikal besinler kullanılmaktadır. Son yıllarda yapılan 

araĢtırmalar bitki özleri ve bunlardan elde edilen ürünlerin koruyucu ve tedavi 

edici özellikleri üzerine tekrar yoğunlaĢmıĢtır. Birçok sebze-meyve 

içeriklerinin sağlığı desteklediği ve bazı hastalıkların oluĢma riskini 

düĢürdüğü bilinmektedir. Bunun bir sonucu olarak bitkisel kaynaklı 

antimikrobiyal bileĢiklerin dental plak ve ağız hastalıkların tedavisinde yaygın 

olarak kullanılan kimyasallara alternatif olarak kullanılabileceği de 

düĢünülmüĢtür. Et ve lif içeriği yüksek olan meyve ve sebzeler çiğneme 

iĢlemi sırasında diĢlerin temizlenmesine de yardımcı olurlar. Bu gıdalar 

tükürük akıĢını hızlandırırlar. Böylelikle hem diĢler üzerinden yiyecek 

artıklarının uzaklaĢtırılması sağlanır hem de tükrüğün nötralize edici 

etkisinden yararlanılır (Moore, 2009) 

 

Karbonhidrat ağılıklı gıda maddelerinin tüketilmesine rağmen çürük 

oluĢumunun yüksek olmadığı durumlarda yapılan değerlendirmelerde ise 

tüketilen karbonhidratların rafine edilmemiĢ olması ve bitkilerin içerisindeki 

koruyucu faktörlerin etkili olduğu düĢünülmüĢtür. Bu faktörler; organik 

fosfatlar, inorganik fosfatlar ve polifenolik bileĢikler olarak bildirilmiĢtir 

(Moynihan, 2007).  

 

Bitkisel kaynaklı polifenollere olan ilgi enflamasyonun hemostatik kontrolü, 

detoksifikasyon, antikanserojen etki, kilo verdirici etkileri, çürüğün 

remineralizasyonu üzerine etkileri, dental plak bakterileri üzerine; büyüme, 

metabolizma, virulans faktörler, asidik ortam oluĢturabilme potansiyeli ve 

akümülasyonu üzerine etkileri nedeniyle artmıĢtır (Wu, 2009; Kidd, 2010). 
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Adaçayı, biberiye, kekik, Ģerbetçiotu, kiĢniĢ, yeĢil çay, üzüm çekirdeği ve 

karanfil gıda kaynaklı patojenlere karĢı etkili antimikrobial fenolik bileĢikler 

içermektedir (Shelef, 1984; Juven ve ark., 1994; Larson ve ark., 1996; 

Davidson ve Naidu, 2000; Elgayyar ve ark., 2001; Hong ve ark., 2009; Bisha 

ve ark., 2010). 

 

Odunsu bitkiler ve bazı özel bitkilerin, oral patojenlerin büyüme ve virülans 

faktörlerini baskılayarak oral sağlığı olumlu etkileyebilen pitokimyasallar 

sentezlediği düĢünülmektedir (Wu, 2009; Kidd, 2010). 

 

Yaygın bir Ģekilde atıĢtırmalık olarak kullanılan bir yiyecek olan kuru üzüm, 

insan sağlığını olumlu etkileyen polifenoller, flavonoidler, demir, mineraller, 

potasyum, kalsiyum ve tüm B vitaminlerinden zengindir. Üzümün ağırlığının 

%60'ı Ģekerden oluĢmuĢtur. ġeker içeriği glukoz ve fruktozdan oluĢmakta, 

sukroz içermemektedir. Sukroz çürük ve periodontal hastalıklara neden olan 

bakterilerin diĢe tutunmasını sağlayan glukanın sentezinde kullanılan, diyetin 

de ana Ģekeridir. Kuru üzüm triterpenler, yağ asitleri, flavonoidler, 

aminoasitler, hidroxicinnamic asit, 5-hidroksi-2-furaldehid içerir (Wu, 2009). 

 

 

 

1.3.2. Üzüm Çekirdeği 

 

Üzüm, uzun geçmiĢi olan bir meyvedir. Eski Yunan ve Roman 

medeniyetlerinde üzüm, Ģarap yapımında kullanılmaktaydı. ÇalıĢmalar üzüm 

içeriğindeki fenolik bileĢikler üzerine yoğunlaĢmıĢtır.  

 

Üzümden elde edilen bazı fenolik bileĢikler ve bioaktiviteleri; 
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ÇĠzelge 1.1. Fenolik bileĢiklerin bioaktiviteleri  

Fenolik bileşik Bioaktivite  

Resveratrol  Serbest radikal temizliği, antiproliferasyon, plazma NO 

seviyesinin ayarlanması, lipid metabolizmasının düzenlenmesi 

Quercetin  Antibakteriyel 

Kateşin  Antikanser, serbest radikal temizliği, antibakteriyel, anti-

enflamatuar, membran oksidasyonunu engelleme 

Flavone Antiproliferasyon 

Flavanol Serbest radikal temizliği 

Prosiyanidin Antikanser, serbest radikal temizliği, antienflamatuar, 

antioksidan 

Antosiyanidin Vasodilatasyon, serbest radikal temizlği, antibakteriyel, 

antioksidan,   

Gallik asit Serbest radikal temizliği 

Epikateşin Antibakteriyel  

 

olarak özetlenebilir (Çizelge 1.1.). Üzümün bilinen önemli biolojik 

aktivitelerinden antosiyanidin, flavonoidler ve resveratrol sorumludur (Xia ve 

ark., 2010). 

 

Flavonoller insan diyetinde monomerler, oligomerler ve polimerler halinde 

bulunan flavonoidler sınıfındandır. Oligomer ve polimer proantosiyanidinler 

(PA) veya sıkıĢtırılmıĢ taninler olarak adlandırılırlar. Prosiyanidin veya 

prodelphinidin olarak bilinen (epi)kateĢin veya (epi)gallokateĢinlerden 

oluĢmaktadır (Donovan, 2002). Proantosiyanidin epikateĢinlerin A-tip 

oligomerleridir (Duarte, 2006). Normal bir insan gün içinde meyve, sebze, 

çikolata, çay gibi gıdalar ile 460-1000 mg polifenol almaktadır (Bentvegna ve 

Whitney, 2002) . Kırmızı Ģarap, kiraz, elma, çay, kızılçam, çikolata zengin 

polifenol kaynaklarındandır (Fine, 2000; Weber ve ark., 2007). Antosiyanidin 
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ise üzüm kabuğunda bulunur, rengin oluĢumunu sağlayan pigmenttir (Xia ve 

ark., 2010). Üzümün antioksidan etkisi birincil olarak flavonoindlerin serbest 

radikalleri temizleme etkisine, metal Ģelasyon özelliğine, hidroperoksit 

oluĢumunu düzenleme etkilerine, hücre sinyalizasyonu ve genler üzerine 

olan etkilerine dayanmaktadır. Flavonoid molekülü üzerinde fonksiyonel grup 

yapısında -OH grubun varlığı ve molekül içindeki halkada bulunma yeri 

antioksidan kapasitesini belirlemektedir (Anora ve ark., 1998).  

 

Üzümün farklı bölümleri ve üretimlerinde bulunan fenolik bileĢikler; 

 

Çizelge 1.2. Üzümden elde edilen fenolik bileĢikler 

Kaynak  Polifenolik içerik 

Çekirdek  Gallik asit, (+)-kateşin, epikateşin, dimerik prosiyanidin, 

proantosiyanidin 

Kabuk  Proantosiyanidin, ellagic asit, myrisetin, quercetin, 

kampferol, trans-resveratrol 

Yaprak Myrisetin, ellagic asit, kampferol, quersetin, gallik asit 

Kök  Rutin, quersetin 3-0-glucuronide, trans- resveratrol, astilbin 

Kuru üzüm  Hidroksisinnamik asit, hidrosimetil furdural 

Kırmızı şarap Malvidin-3-glukoside, peonidin-3-glukoside, siyanidin-3-

glukoside, petunidin-3-glukoside, kateşin, quersetin, 

resveratrol, hidroksisinamik asit 

 Kaynak: Xia ve ark., 2010 

olarak sıralanabilir (Çizelge 1.2.). 

  

Üzümün bölümlerine göre antioksidan etkinliğinin araĢtırıldığı çalıĢmalarda 

üzümün posası, çekirdeği, kabuğu, yaprağı değerlendirilmiĢ ve en yüksek 

antioksidan etkinin çekirdekte olduğu görülmüĢtür. Bunu kabuk bölümü takip 

etmektedir (Negro ve ark., 2003;Xia ve ark., 2010; Anastasiadi ve ark., 2009). 

Antioksidan kapasitesi karĢılaĢtırıldığı zaman üzüm çekirdeğinin antioksidan 
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etkisi kabuk ve et kısmına göre en yüksekken E ve C vitaminlerine göre 20-

50 kat fazladır (Shi ve ark., 2003; Furiga ve ark., 2009). 

 

Üzüm çekirdeği özü (ÜÇÖ) üzüm çekirdeklerinden kurutulup saflaĢtırılarak 

elde edilen ve aynı zamanda antioksidan, antimikrobial, antitümör ve 

antiinflamatuar etkileri gösterilmiĢ polifenolik bir bileĢiktir (Furiga ve ark., 

2009; Zhang ve ark., 2009; Perumalla ve Hettiarachchy 2011) . PA, 

flavonoidlerin kompleks bir alt grubudur (Green, 2010). 

 

Üzüm çekirdeği özünde yüksek oranda bulunan PA kollajen çapraz bağları 

güçlendirerek kollajen yapıdaki dokuları kuvvetlendirmektedir ve sıkıĢtırılmıĢ 

taninler kategorisinden olan yüksek bitkilerin önemli ikincil metabolitidir (Xie, 

2008). Üzüm çekirdeği özü (g/kg): 102 kateĢin, 73 epikateĢin, 55 prociyanidin 

B1,37 prociyanidin B2,16 prociyanidin B3 içerir (Donovan, 2002).  Üzüm 

çekirdeği özünün içinde proantosiyanidinin kateĢin, epikateĢin, ve epikateĢin-

3-0-gallat formu ve dimerik, trimerik ve tetrametrik proantosiyanidin yüksek 

oranda bulunmaktadır (Negro ve ark., 2003; Weber ve ark., 2007). 1990 

yılında ''Biyoteknoloji ve Tıpta Serbest Radikaller'' adlı sempozyumda gallik 

asitten (-)-epikateĢin ve prosiyanidin B2 sentezinin serbest radikalleri 

temizleme etkisini düĢürdüğü rapor edilmiĢtir. Serbest radikalleri yakalama 

kapasitesi daha yüksek olan proantosiyanidin C4-C8 bağları içeren 

dimerlerinin olduğu ve bu gallat esterlerinin sadece üzüm çekirdeği özünde 

bulunduğu bildirilmiĢtir (Fine, 2000). Standart bir üzüm çekirdeği kuru 

ağırlığının %74-78 oranında oligomerik proantosiyanidin ve %6 oranında 

serbest flavonol monomeri içermektedir (Burdock, 2005). 

   

Beslenme, sağlık ve medikal sahalarda PA'nın antioksidan, antimikrobial, 

antiinflamatuar etkileri, kardiovasküler hastalıklar üzerine etkisi, antialerjik 

etkisi ve fosfolipaz, siklooksijenaz ve lipooksijenazlar üzerine enzim inhibitör 

etkisi üzerine yoğunlaĢılmıĢtır. PA hiperkolestrolemide HDL (low density 

lipoprotein) seviyesini yükseltirken LDL (high density lipoprotein) seviyesini 
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düĢürür, diyabete bağlı retinopatilerde ise iyileĢme sağlamıĢtır (Fine, 2000). 

Beyinde amiloid birikimin düzenleyerek Alzheimer üzerine olumlu etkilerinin 

olduğu da gösterilen etkilerindendir (Ono ve ark., 2008). PA' nın toksik etkisi 

bulunmazken, antimutajenik aktivitesi gösterilmiĢ ve immün sistemi 

desteklediği bildirilmiĢtir (Fine, 2000). 

 

PA’nın matriks metaloproteinaz aktivitesini inhibe etmesi nedeniyle prostat 

kanserlerinde metastazı engellediği (Vayalil ve ark., 2004), polifenolik 

bileĢiklerin kalp koruyucu etkileri gösterdiği ve bu etkilerin ÜÇÖ’nün  

antioksidan ve antitrombotik etkilerine bağlı olduğu düĢünülmüĢtür (Rein ve 

ark., 2000; Weber ve ark., 2007; Xia ve ark., 2010). 

 

Gıdaların raf ömrünün uzatılması için gıda kaynaklı patojenlerin üremesinin 

engellenmesi amacıyla kullanılan kimyasallar veya sentetik antimikrobiallerin 

yerine bitki kaynaklı özlerin kullanımı da yaygınlaĢmaktadır (Perumalla ve 

Hettiarachchy 2011). Gıda koruyucusu olarak ÜÇÖ antioksidan etkisini 

birincil lipid oksidasyon ürünlerini (lipid hidroksiperoksidaz ve hexanal) ve 

ikincil lipid oksidasyon ürünlerini (thio barbitürik asit reaktif susbtratlar) 

düzenleyerek göstermektedir (Brannan ve Mah, 2007). Polifenolik ve 

proantosiyanidince zengin bileĢikler lipid oksidasyonunun düzenlenmesinin 

yanı sıra listeria monocytogenes, salmonella typhimurium, escheria coli, 

campylobacter jejuni gibi gıda kaynaklı patojenlerin üremesini ve bayatlama 

hissi uyandıran tatların oluĢumunu da engeller (Perumalla ve Hettiarachchy 

2011). Ayrıca üzüm çekirdeği özü FDA tarafından güvenli gıda takviyesi 

statüsünde bulunmaktadır. 

 

Proantosiyanidinin de mensubu olduğu polifenoller ailesinin genel sağlık 

üzerine bilinen yararları diĢ hekimlerini bunların oral sağlığın korunması ve 

idamesinde de kullanılabilirliğinin değerlendirilmesine yöneltmiĢtir. 
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Bazı bitkisel özler, yağlar ve saf pitokimyasalların bazı ağız hastalıklarını 

önlediği veya tedavisinde kullanılabildiği gösterilmiĢtir (Elgayyar ve ark., 

2001). ÜÇÖ’nün periodontal hastalıklardan korunmada oral anaerob 

bakteriler üzerindeki etkisi nedeniyle 2000ᶬg/ml konsantrasyonunda 

kullanılabilmektedir (Furiga ve ark., 2009). 

 

Son yıllarda yürütülen çalıĢmalar ile kahve, kakao, yeĢil ve siyah çay, üzüm 

çekirdeği, nar gibi flavanol içeren bitkilerin oral mikrofloradaki çürük yapan 

bakteriler üzerine olan etkileri gösterilmiĢtir (Elgayyar ve ark.,2001; Smullen, 

2007; Weber ve ark., 2007; More, 2008; Furiga ve ark., 2009). 

 

Üzüm çekirdeği özünden elde edilen proantosiyanidin güvenli ve etkin bir 

Ģekilde kollajen dokuda çapraz bağların oluĢmasını sağlamaktadır. Kollajenin 

üçlü sarmal yapısının doğal inter ve intramoleküler çapraz bağlarının varlığı 

stabilite ve dayanıklılığı için temel oluĢturur. DiĢ hekimliğinde bu bağlar 

demineralize dentine uygulanan restoratif materyallerin mekanik 

baĢarısından sorumludur. DıĢarıdan kollajen çapraz bağlar oluĢturabilecek 

ajanların kullanımı ek inter ve intramoleküler çapraz bağların oluĢumuna 

neden olabilir. PA çapraz bağların oluĢumunu sağlayabilecek doğal bir 

ajandır. Kollajen gibi prolinden zengin yapılarda hidrojen ve kovalent bağların 

oluĢumunu sağlar (Botta, 2012). Restorasyonların en zayıf noktası olarak 

bilinen rezin dentin arayüzüdür. Bu bölgede görülen kayıplar oral sıvıların ve 

endojenöz patojenlerin dentin kanallarına ulaĢmasına neden olabilmektedir. 

Kollajen doku degredasyonu bu tür kayıpların oluĢumu için öngörülen en 

önemli risk faktörlerindendir. Castellan ve ark. (2010) yaptıkları 

çalıĢmalarında zamana bağımlı olarak iki farklı proantosiyanidin kaynağının 

dentin mekanik özellikleri üzerindeki ekilerini karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında 

kaynak içeriğindeki proantosiyanidin kalitesi ile birlikte süreye bağımlı olarak 

mekanik özelliklerin de arttığını görmüĢlerdir. Önemli bir nokta olarak 

uygulama öncesi 10 dk. lık proantosiyanidin uygulamasını önermiĢlerdir.  
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Üzüm çekirdeği özünün farelerin mandibuler kondillerinde kemik oluĢumunu 

ve demineralize dentinin sertliğini arttırdığı, kök çürüklerinin oluĢumunu 

azalttığı (Xie, 2008), ayrıca kompozitin dentine bağlanmasını (Green, 2010; 

Castellan, 2010) ve dentinin elastikiyet modülünü arttırdığı (Castellan, 2010), 

mutansların glukan sentezini inhibe ettiği (Wu, 2009) görülmüĢtür. Üzümün 

içeriğinde bulunan oleanolik asit S. mutans'ın in-vitro biofilm formasyonunu 

inhibe etmektedir (Wu, 2009). Flavonol ve proantosiyanidinlerin S. 

mutansların asidojenitesini azalttığı, S. aereus üzerinde inhibe edici etkisi 

olduğu görülmüĢtür (Duarte, 2006).  Üzüm çekirdeğinin remineralize edici 

etkisinin de bulunabileceği kollajenden zengin kök yüzeyinde 

değerlendirilmiĢtir. Kök yüzeyinde mikrosertliği (Xie, 2008), dentin yüzeyinde 

ise elastik modülü (Castellan 2010) arttırdığı gözlenmiĢtir  

 

Üzüm çekirdeği özünün kök dentinine bağlanma değerlerini değiĢtirebildiğini 

gösteren çalıĢmalar ve kök yüzeyinde çürük oluĢumu üzerine olan etkilerinin 

değerlendirildiği çalıĢmalar da bulunmaktadır (Liu, 2011; Green, 2010; Xie, 

2008). 

 

PA gibi polifenol içerikli bitkilerin genler üzerinde pro-hemostatik etkileri, 

transkripsiyon faktörleri, enzimler ve hücre sinyalizasyon yolları üzerine 

etkileri bulunmuĢ olsa da biyoeriĢilebilirliklerinin düĢük olması klinik 

deneylerde zayıf sonuçlar vermesine neden olmuĢtur.(Kidd, 2010). 

  

Ayrıca bazı çalıĢmalarda pıhtılaĢma önleyici ilaçlar ve etkileĢime girdiği bazı 

ilaç ve destekleyici gıda takviyeleriyle beraber kullanıldığında bazı yan 

etkilerin görülebileceği bildirilmiĢtir (Rein ve ark., 2000; Shanmuganayagam 

ve ark.,2002). Bu etkiler ÜÇÖ’nün farmakolojik dozlarda (150-300 mg/gün) 

kullanılmasıyla görülmektedir(Cloatre ve Kandaswami, 2005). Ancak 

gıdaların içinde karĢılaĢtırmalı olarak çok daha düĢük (% 0.01-1) dozlarda 

kullanılmaktadır. ÜÇÖ’nün toksisitesinin ratlar üzerinde araĢtırıldığı bir 

deneyde ise toksik etkilerin kanda, kardiyovasküler sistemde veya 
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makroskobik düzeyde görülmediği en yüksek seviyenin erkek ratlarda günlük 

1,78 g/kg, diĢi ratlarda 2.15 g/kg olduğu görülmüĢtür (Bentivenga ve Whitney, 

2002).  

 

 

1.4. Dentin Remineralizasyonu için Biomimetik Stratejiler 

 

Uzun zaman sürecinde doğa, evrim ve doğal seleksiyon ile mükemmel iĢlev 

gören materyaller oluĢturmuĢtur. Bunun bir sonucu olarak organizmaların 

savunma, mekanik destek, korunma ihtiyaçlarını karĢılayacak; biomineraller, 

organik-inorganik hibrit materyaller geliĢmiĢtir. Biyolojide biomineralizasyon 

basit inorganik mineral iyonlarının kristalizasyonundan farklı olarak organik 

matriks aracılığıyla oluĢan termodinamik ve kinetik biomineralizasyon 

sürecidir. Bazı organik makromolekül tipleri kendiliğinden birleĢir ve mineral 

kristallerinin hiyerarĢik bir düzen içinde hibrit materyaller Ģeklinde (kemik ve 

diĢteki gibi) oluĢumu için çekirdeklenip büyümesi için kalıp oluĢturur. Bu 

organik matriks kaynaklı depozisyon mineral matriks arayüzünde 

çekirdeklerin yönlendirdiği moleküler bağlantılarla alakalıdır (Xu, 2011). 

 

Biomineraller ‘bottom up’ hiyerarĢik mineralizasyon mekanizması ile 

kompleks dokular oluĢtururlar. Tip 1 kollajen kemik ve dentinde olduğu gibi 

mineralize dokularda yapı iskelesi olarak görev yapmaktadır. ‘Top down’ 

mineralizasyon Ģeması çoğunlukla, sadece parsiyel demineralize çekirdek 

kristalleri etrafında ekstrafibriler mineralizasyon Ģeklindedir. Bottom up 

mineralizasyon Ģeması amorfoz kalsiyum fosfat nanoprekursorlerini 

sabitleĢtirip kollajen doku içinde apatit çekirdek oluĢumunu sağlamak için 

matriks proteinlerinin biomimetik analoglarını kullanmaktadır.  Apatit kristalleri 

bulunmayan kollajen fibrillerin de dahil olduğu tüm parsiyel demineralize yapı 

iskelesi bottom up mineralizasyon Ģeması ile mineralize olur. Bunun kanıtı 

hem intrafibriler hem de ekstrafilbiler mineralizasyonun oluĢumu iledir. Bu iki 

mineralizasyon Ģeması arasındaki farkı anlamak biomühendislik 
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araĢtırmalarında yeni nanoyapılı materyallerin üretmindeki en uygun 

stratejinin belirlenmesi için esastır (Liu ve ark., 2011). 

 

Biomimetik mineralizasyon biomineralizasyonda görülen olayları 

nanoteknolojik prensipleri taklit ederek uygulayan stratejidir (Tay ve Pashley, 

2009).  

 

Biomimetik mineralizasyon dentinin remineralize olamayacağı yönündeki 

görüĢleri elimine ederek dentin çürüklerinin tedavisinde kullanılabilecek yeni 

ve ümit verici bir yöntemdir. Biomimetik mineralizasyon, doğal mineralizasyon 

sürecini taklit eden kompleks bir prosedürdür.  Bu prosedür; insan kan 

plazması ile aynı içerikte olan supersature metastabil kalsiyum fosfat 

solüsyonu olan SBF (Serum Body Fluid) içine substratların atılması ile 

kontrollü nükleasyon ve organik ve inorganik substratlar üzerinde HAP 

büyümesini kapsamaktadır (Tan ve ark., 2009; Kokubo T., 2005; Xia, 2010). 

Remineralizasyon solüsyonunun içeriği tükürük ile aynıdır (Larsen ve Pearce, 

2003). Biomimetik remineralizasyonun avantajı ise özel ekipmanlara 

gereksinim olmaksızın doğal mineralizasyon Ģemasının taklit edilmesidir 

(Zhang ve ark., 2009). 

 

Biomineralizasyon homojenöz nükleasyonu içeren alternatif bir yolda devam 

etmelidir. Homojenöz nükleasyon için mekanizmalardan biri polianiyonik 

ekstraselüler matriks protein molekülleri tarafından amorfoz mineral fazın 

oluĢturulmasıdır. Organik yapı iskelesi içinde mineral nükleasyonu ve 

büyümesi için asidik matriks fosfoproteinleri rehberlik etmesi için gereklidir 

(Liu, 2011). 

 

Kollajen biomineraliasyonunda klasik olmayan mineralizasyon; polianiyonik 

moleküllerin varlığında amorfoz prekürsörler içinde pre-nükleasyon 

sahalarının bulunduğunun, kollajen fibriller içine infiltre olduğunun ve 
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intrafibriler apatit kristallerine dönüĢtüğünün görülmesi, bu remineralizasyon 

prosedürünü destekler niteliktedir (Ryou ve ark., 2011).  

 

Dentin matriks proteinleri, amorfoz kalsiyum fosfat (ACP) 

nanoprekürsörlerinin sabitlenmesi ve kollajen yapı iskelesi içinde apatit 

nükleasyonu ve büyümesi ile biomineralizasyonun kontrolü için önemli rol 

oynamaktadır (George ve Veis, 2008; Mahamid ve ark., 2008). Biomimetik 

kollajen mineralizasyonunda bu fonksiyonların tekrarlanması gerekmektedir 

(Xu ve ark., 2007; Gower, 2008; Tay ve Pashley, 2008; Kim ve ark., 2010). 

BioeriĢilebilir fosfatların ise apatitin biomineralizasyonunda önemli bir rol 

oynadığı görülmüĢtür (Omelon ve Brynpas, 2008).  

 

Siklik trimetafosfat prebiyotik kimyada bio-organik moleküllerin 

fosforlanmasında fonksiyonel bir rol oynamaktadır (Ozawa ve ark., 2004). 

Sodyum trimetafosfat (Na3P3O9)  yiyeceklerdeki proteinler ve tip 1 kollajen 

için kimyasal fosforizasyon ajanıdır (Lee ve ark., 2002; Leone ve ark., 2008, 

Gunasekaran, 2003). Ancak ACP’nin stabilizasyonu için gerekli olan ajanların 

yokluğunda, kollajen mineralizasyonu için matriks fosfoprotein analoğu olarak 

Na3P3O9 ‘in kullanılması sadece kollajen matriks etrafında büyük ekstrafibriler 

depozitlerin oluĢumu ile sonuçlanmıĢtır (Li ve Chang, 2008). Benzer büyük 

küresel mineral oluĢumları kollajen-apatit doku mühendisliği Ģemasında da 

oluĢmaktadır (Lickorish ve ark., 2004). Ancak intrafibriler mineralizasyonun 

sağlanamadığı durumlarda bu stratejiler gerçek biomimetik prosedürü 

karĢılayamamaktadırlar (Bertassoni ve ark., 2009).  

 

Kollajen içine polifosfatların bağlanması apatit kristallerinin oryantasyonu için 

araç görevi görmektedir. Dentin matriks fosfoproteinlerinin biomimetik 

analogları dentin adezivlerce yaratılmıĢ hibrit tabakada kollajen matriksin 

remineralizasyonu için remineralizasyon solüsyonuna eklenmiĢtir (Tay and 

Pashley, 2008). Matriks fosfoprotein analoglarının direk dentin kollajen 



35 

 

  

matriksine bağlanmasının bu biomimetik remineralizasyon Ģemasında klinik 

olarak uygulanabilir bir yöntem oluĢturulmak amaçlanmıĢtır.  

 

Matriks proteinlerinin biomimetik analoğu olan polikarboksilik asit, sıvı 

polimer sabitleyici amorfoz kalsiyum fosfat prekürsörlerini oluĢturmak için 

nükleasyon öncesi toplanmaya katılır. Bu sıvı nanoprekürsörler kollajen içine 

sızar, kollajen fibrillerini biomineralizasyon Ģablonu olarak kullanarak 

intrafibriler apatite dönüĢür. Polifosfatlar apatit biomineralizasyonunda önemli 

rol oynarlar. Poliakrikik asit ve sodyum tripolifosfat matriks proteinlerinin iki 

biomimetik analoğu olarak kullanılarak intrafibriler apatit kristalleri belirlenmiĢ 

Ģekilde depolanır. Buna göre biomimetik remineralizasyonla apatit oranı 

düĢük olan dentin yüzeyi flor olmadan tamamen remineralize olabilir (Qi, 

2011). 

 

Mai (2009)’nin çalıĢmasına göre; 

  Rezin-dentin arayüzündeki çıplak kollajen ağları poliakrilik asit ve 

polivinilfosforik asit (ikili biomimetik analoglar) varlığında remineralize olabilir. 

  Dentin adezivlerin içindeki polimerize fosforik asit esterleri 

biomimetik remineralizasyon Ģeması içinde potansiyel fosfoprotein analogları 

olarak polivinilfosforik asitle yer değiĢtiremezler. 

 

Biomimetik remineralizasyonun adeziv rezinin infiltre olduğu kollajen ağı 

boyunca, interfibriler boĢluk rezin ile dolu olduğunda intrafibriler ya da rezin 

yokluğunda inter ve intrafibriler remineralizasyonu oluĢturduğu gösterilmiĢtir. 

 

Buna karĢılık Ryou (2011) demineralize dentin örneklerinde biomimetik 

remineralizasyonun varlığında ya da yokluğunda hibrit tabakın gösterdiği 

mekanik özelliklerini karĢılaĢtırdığında ise; normal remineralizasyon 

Ģemasında kollajen fibrillerin çöktüğünü, remineralizasyonun görülmediğini 

aynı zamanda biomimetik remineralizasyon Ģemasında ise hibrit tabakanın 

remineralize olduğunu gözlemiĢtir. 
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1.4.1. Dentin Remineralizasyonunda Biomimetik Stratejilerin GeliĢimi 

 

Nonkollajenöz proteinlerin (NCP) in-vivo ve in-vitro mineralizasyonunda 

gösterdikleri özellikler nedeniyle dentin remineralizasyonu için bazı 

biomimetik stratejiler geliĢtirilmiĢtir. 

 

DPP (dentin fosfoprotein)' nin mineralizasyondaki rolünün incelendiği in vitro 

çalıĢmaya dayanarak ilk strateji demineralize dentin kollajenindeki DPP'nin 

veya analoglarının hareketsizleĢtirilmesidir. Ancak farklı substratlarda DPP 

sabitlenmiĢ olsa da dentin kollajenindeki DPP'nin sabitlenmesi 

denenmemiĢtir. DPP'nin büyük miktarlarda hazırlanmasının zorluğu nedeni 

ile bu yöntemin uygulanabilirliği kısıtlıdır. 

 

Ġkinci strateji dentinde nonkollajenöz proteinlerin analoglarının aranmasıdır. 

Önemli bir örnek kazein fosfopeptitlerdir (CPP). CPP süt proteininin triptik 

sindirimi kaynaklıdır ve        -Pse-Pse-Pse-Glu-Glu- (Pse fosfatlanmıĢ serin) 

dizilimiyle kalsiyum ve fosfat iyonlarını CPP-ACP Ģeklinde stabilize edebilen 

kalsiyum bağlayan bir motiftir. 

 

Poliakrilik asit ve polivinilfosforik asit, karboksilik asit ve fosforik asit içeren 

polielektrotlar parsiyel demineralize dentinin remineralizasyonunda 

kullanılmıĢtır. 

 

Üçüncü strateji dentindeki NCP’ nin yapı ve fonksiyonlarını algılayarak küçük 

peptitlerin dizaynına dayanır.  Bunun bir örneği kendiliğinden üç boyutlu 

fibriler kollajen yapı iskelesine dönüĢebilen ß-tabaka-sheet, kendinden 

birleĢen sentetik oligopeptitlerdir (Gln-Gln-Arg-Phe-Glu-Trp-Glu-Phe-Glu-Gln-

Gln). Bu yapı iskelesi asit ortamda kalsiyum iyon Ģelatörü olarak ve/veya 
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apatit çözünmesini engelleyerek dental lezyonların iyileĢmesini sağlar. 

Zincirin aniyonik grupları kalsiyum iyonlarını etkiler, yüksek yoğunluklu 

solüsyondan Ca-P minerallerinin de Novo presipitasyonunu indükleyerek 

düzenli dizilimli yüzey fibrilleri üzerine çökelmesini sağlar. 

 

Diğer bir örnek ise DSS deki dentin fosfoproteinlerinin (DPP) çoklu tekrarına 

dayanan küçük peptitlerin (˂25a.a.- aminoasit) dizaynıdır. DSS peptitleri 

mineyle karĢılaĢtırıldığında dentine dokuya özel bir bağlanma gösterirler. 

Bunun dentinin mineye göre farklı HAP morfolojisine sahip olmasından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. Dentin mineye göre daha küçük, levha 

benzeri, düzenli dağılım gösteren, daha uzun HAP kristalleri içerir. DSS ticari 

olarak ulaĢılabilen ürünlerin etkisini ön tedavi ile parsiyel demineralize olan 

dentin üzerinde mineral depolanmasını sağlayarak belirgin olarak arttır.  

Özellikle kalsifiye yüzeylere bağlanan ve kalsiyum fosfat depolayabilen 

peptitler diĢ çürükleri için terapotik yaklaĢımlar sağlayabilir (Xu., 2011). 

 

 

1.5. Konu Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar 

 

Dentine bağlanmada adeziv monomerlerin expose olan kollajen fibrillerine 

nüfuz edip çevrelemesiyle yüksek kalitede arayüz oluĢumu görülür. Bu 

arayüz hibrit tabaka olarak tanımlanır yani etkili bağlanma için dentin kollajeni 

önemlidir. Biyolojik dokulardaki bağlar çapraz bağların oluĢumu enzimatik 

yıkılmalara karĢı fibriler direnç sağlar. Kollajen çapraz bağları sabitlemek için 

cross-linkerlar kullanılır. Bu amaçla kullanılan bazı ajanların bağlanma 

değerlerine olan etkisinin karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada gluteraldehit, 

proantosiyanidin ve genipin karĢılaĢtırılmıĢtır. Sonuçlara göre 

proantosiyanidin ve genipin anlamlı derecede bağlanma kuvvetini 

arttırmaktadır (Bedran-Russo, 2006). 
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Smullen (2007), propanon içerikli bitkilerin oral patojenler, özellikle S. mutans 

üzerine etkilerini değerlendirdiği çalıĢmasında üzüm çekirdeği özü, yeĢil çay 

özü, fermente olmamıĢ kakao özü kullanmıĢtır. S. mutans üzerine en fazla 

etkinin üzüm çekirdeği grubunda gözlendiği bildirilmiĢtir (MIC: Minimum 

Ġnhibitör Konsantrasyonu=500 μgmL−1). 

 

Xie (2008), kök çürüklerinde flor ve üzüm çekirdeği özünün (%6.5) etkilerini 

araĢtırdığı in-vitro çalıĢmada florun (1000 ppm) ve üzüm çekirdeği özünün 

kontrol grubuna göre mikrosertliği arttırdığını göstermiĢtir. ÇalıĢmada polarize 

ıĢık mikroskobunda değerlendirilen örneklerde üzüm çekirdeği özünün 

kullanıldığı grupta mineral depolanmasının flor ve kontrol grubuna göre daha 

kalın bantta izlendiği görülmüĢtür. Ancak üzüm çekirdeği özünün 

remineralizasyon mekanizmasının flordan farklı olduğu bildirilmiĢtir. 

 

Wu (2009), kuru üzümün içerdiği oleanolik asit, oleanolik aldehiti linoik asit, 

betulin ve betulinik asit gibi antimikrobial pitokimyasalların çürük ve 

periodontal hastalıkla iliĢkili patojenlerin sayılarının bastırılmasına yararlı 

olabileceğinı düĢünmüĢtür. ÇalıĢmasında 7-11 yaĢlarındaki çocuklara kuru 

üzüm, kepekli kahvaltılık gevrek ve kuru üzümlü kepekli kahvaltılık gevrek 

yedirilmiĢtir. 30 dakikalık test döneminde kuru üzümün pH eğrisini 6'nın altına 

düĢürmediği, diğer kepekli kahvaltılık gevreklerin kuru üzümlü kepekli tahıllı 

gevreklerle karĢılaĢtırıldığında ise plak pH'sını azaltma hızının daha yavaĢ 

olduğunu görmüĢtür. 

  

Macedo (2009), gluteraldehit ve üzüm çekirdeği özünün çürükten etkilenmiĢ 

ve etkilenmemiĢ diĢ yüzeyinde bondun bağlanma dayanımına olan etkisini 

değerlendirmiĢtir. AsitlenmiĢ dentin yüzeyine üzüm çekirdeği özü (%6.5) ya 

da gluteraldehit uygulamasının bağlanma dayanımını arttırdığı görülmüĢtür.  

 

Ġki farklı proantosiyanidin içerikli ajanın polar çözücülerdeki ve demineralize 

dentindeki tip 1 kollajen üzerindeki etkisinin karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada 
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üzüm çekirdeği ve kakao özü karĢılaĢtırılmıĢtır.  Ajanlar su, etanol:su, 

aseton:su içinde çözülmüĢ ve demineralize dentin üzerinde elastikiyet 

modüllerinin değiĢimleri değerlendirilmiĢtir. ÜÇÖ grubunda zamandan 

bağımsız olarak elastikiyet modüllerinin yükseldiği görülmüĢtür. ÜÇÖ’nün 

dentin-adeziv arayüzüne olan etkisi değerlendirildiğinde ise; tüm örneklerde 

uygulama süresi arttıkça elastikiyet modülünün de arttığı görülmüĢtür. 

Zamandan ve uygulanan adeziv sistemden bağımsız olarak en fazla 

bağlanma gücü üzüm çekirdeği özünde gözlenmiĢtir (Castellan, 2010). 

 

Green (2010)’in çalıĢmasında ise ÜÇÖ’nün (%5) hibrit tabakaya etkisi 

değerlendirilmiĢ ve proantosiyanidinin desteksiz kalan kollajen fibrillerin 

bozulmasını engellediğini belirtmiĢtir.  

  

Pavan (2011) kök çürüğünden korunmada proantosiyanidinden zengin ajanın 

etkisini biyomimetik bir yaklaĢımla incelediği in-vitro çalıĢmada üzüm 

çekirdeği özü (ÜÇÖ), flor (F), ÜÇÖ+F, ve distile suyu karĢılaĢtırmıĢtır. 

Sonuçlara göre flor ve ÜÇÖ+F uygulanan gruplarda mineral kaybının ve 

lezyon derinliklerinin daha az olduğu görülmüĢtür. Bu çalıĢmayla kök 

çürüklerinden korunmada kollajen dokunun desteklenmesi amacıyla florla ya 

da florsuz ÜÇÖ kullanılabileceği bildirilmiĢtir. 

 

Oligomerik proantosiyanidin kompleksi olan üzüm çekirdeği özünün nötralize 

edici etkisinin %38’lik hidrojen peroksitle ağartılmıĢ mine yüzeyinde 

bağlanmaya olan etkisinin değerlendirildiği çalıĢmada üzüm çekirdeği özünün 

bağlanma değerlerini yükselttiği görülmüĢtür (Vidhya, 2011). 

 

Benjamin ve ark.(2012) üzüm çekirdeğinin kök çürüğü oluĢumuna olan 

etkilerini değerlendirdikleri çalıĢmalarında  6.5% üzüm çekirdeği özü, sodyum 

monoflorofosfat (220 ppm), 0.05% kalsiyum gliserofosfat, 0.5% kalsiyum 

gliserofosfat solüsyonlarını değerlendirmiĢlerdir. Üzüm çekirdeği özünün tüm 

gruplarda en baĢarılı sonuçları sergilediğini göstermiĢlerdir.  
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Tang ve ark.(2013) ise farklı üzüm çekirdeği özü konsantrasyonlarındaki (%5, 

%10, %15 w/v) solüsyonların demineralize dentin örnekleri üzerindeki 

etkilerini karĢılaĢtırdıklarında, pH’dan bağımsız olarak konsantrasyonun 

yükselmesi ile dentinin sertlik değerlerinin arttığını belirtmiĢlerdir.   

 

Mirkarimi ve ark., (2013) süt diĢi minesi üzerinde üzüm çekirdeği özünün 

remineralize edici etkisini değerlendirmiĢ ve üzüm çekirdeğinin sertlik 

değerlerini anlamlı ölçüde yükselttiğini göstermiĢlerdir. AraĢtırmacılar 

remineralizasyonun sağlanması için üzüm çekirdeği özünü doğal ve etkili bir 

yöntem olarak bildirmiĢlerdir.  

 

Epasinghe ve ark., (2014) kök çürükleri üzerine yaptıkları çalıĢmada %6.5 

PA, CPP-ACP, CPP-ACFP, CPP-ACFP + 6.5% PA, 1000 ppm flor 

solüsyonlarını demineralizasyon sonrası uygulayıp örnekleri remineralize 

etmiĢlerdir. ÇalıĢma sonuçlarına göre CPP-ACFP + 6.5% PA ve 1000 ppm 

flor grupları belirgin olarak mikroradyografik değerlendirmede daha düĢük 

lezyon derinliği sergilemiĢken, mikrosertlik değerlerinin daha yüksek olduğu 

görülmüĢtür. AraĢtırmacılar CPP-ACP ve PA’nın sinerjistik etki gösterdiğini 

belirtmiĢlerdir.  
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1.6. Amaç 

 

ÇağdaĢ diĢ hekimliğinin hedefi diĢ sağlığını korumak ve daha iyiye 

götürmektir. Erken tanı ve bireysel bazda düzenlenen koruyucu programların 

koruyucu diĢ hekimliğinde önemi büyüktür (Araujo, 2002). 

 

Çürük oluĢumunun yönetimi; noninvaziv teknikler ve diĢ yapısının 

korunmasını kapsamaktadır (Pugach, 2009). Çürük oluĢumunun 

önlenebilmesi amacıyla her birey ve toplum için en etkili ve uygun koruyucu 

programların ve tedavi Ģeklinin belirlenebilmesi için sürekli olarak yeni 

stratejiler geliĢtirilmektedir (National Institutes of Health Consensus 

Development Conference Statement, 2001).  

 

AĢırı doygun kalsiyum, fosfat ve flor solüsyonları klinik diĢ hekimliğinde en 

yaygın kullanılan remineralizasyon ajanlarıdır. Ancak bu solüsyon-jeller 

minenin remineralizasyonunda etkili iken dentinin remineralizasyonunda 

etkileri sınırlıdır (Saito ve ark., 1998; Kawasaki ve ark., 1999). Bu nedenle 

klinik diĢ hekimliğinde yeni materyal ve metodlara ihtiyaç duyulmaktadır (Ning 

ve ark., 2011).  

 

Doğal ürünler binlerce yıldır ilaç olarak kullanılmaktadır. Günümüzde de bu 

doğal ürünler toksik olmamaları nedeniyle doğal terapötik ajanlar olarak 

değerlendirilir. Bu doğal ürünlerden biri olan proantosiyanidin antikanserojen, 

antiinflamatuvar, antibakteriyel ve immunostimulatör etkileri gibi özellikleriyle 

dikkat çekmektedir (Kidd 2009).  

 

ÜÇÖ zengin bir PA kaynağıdır. Son yıllarda yapılan çalıĢmalarda kahve, 

kakao, yeĢil ve siyah çay, üzüm çekirdeği, nar gibi flavonol içeren bitkilerin 
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oral mikrofloradaki çürük yapan bakteriler üzerine olan etkileri gösterilmiĢtir 

(Smullen, 2007; More, 2008; Wu ve ark., 2009;). Ayrıca üzüm çekirdeği 

özünün kök dentinine bağlanma değerlerini olumlu etkilediğini gösteren 

çalıĢmalar( Bedran-Russo, 2006; Macedo ve ark., 2009; Green 2010; Vidhya 

ve ark., 2011)  ve kök yüzeyinde çürük oluĢumu üzerine olan etkilerinin 

değerlendirildiği çalıĢmalar da bulunmaktadır (Liu, 2011; Green, 2010; Xie, 

2008; Pavan, 2011; Benjamin ve ark., 2012; Epasinghe ve ark., 2014). 

 

Dentinde remineralize edici ajanların etkisini değerlendiren çalıĢmaların 

çoğunda örneklerin sadece remineralize edici solüsyona atıldığı 

görülmektedir. Biomimetik remineralizasyon stratejisinde kullanılan SBF 

(serum body fluid) ise gerçek klinik ortamı taklit eden bir yöntemdir. Yapılan 

literatür taramasında üzüm çekirdeği özü ve florun çürük benzeri lezyon 

oluĢturulmuĢ dentindeki etkilerinin karĢılaĢtırılmalı olarak değerlendirildiği 

çalıĢma sayısının sınırlı olduğu görülmüĢtür (Xie, 2008;   Pavan, 2011; 

Epasinghe ve ark., 2014). Bu çalıĢmanın amacı üzüm çekirdeği özü ve florun 

demineralize dentin remineralizasyonuna etkilerini biomimetik 

remineralizasyon yöntemi ile karĢılaĢtırarak değerlendirmektir.  
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

AraĢtırmamızda demineralize dentinin remineralizasyonunda florun ve üzüm 

çekirdeği özünün etkinliklerinin karĢılaĢtırılması amacıyla kriterlere uygun 

olarak seçilen diĢlerin mine yüzeyleri kaldırılarak hazırlanan dentin örnekleri 

demineralize edildikten sonra biomimetik remineralizasyon protokolünde 

deney materyallerinin uygulanmasını takiben remineralize edilip 

değerlendirilmiĢtir.  

 

 

2.1. DiĢ Örnek Sayısının Belirlenmesi: 

 

Örneklem hacminin belirlenmesi amacıyla araĢtırmaya baĢlamadan önce "güç 

analizi" gerçekleĢtirilmiĢtir. 0.05 anlamlılık düzeyi ve 0.35 duyarlılıkta çalıĢmada 

kullanılması gereken diĢ sayısı 112 olarak saptanmıĢtır.  

 

 

2.2. Örneklerin Hazırlanması 

 

AraĢtırmamızda kullanılan diĢler Ankara Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi 

Ağız DiĢ Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’nda çekilen gömülü 

yirmi yaĢ diĢlerinden hastalardan onam alınarak toplanmıĢtır. 

Standardizasyonun sağlanabilmesi amacıyla tüm diĢlerin tam gömülü olması 

dikkate alınmıĢtır. DiĢlerde çekime bağlı kırıkların, çatlakların olmamasına 

dikkat edilmiĢtir. Su altında fırçalanarak temizlenen diĢler deney süresine 

kadar % 0.2 timol kristali içeren deiyonize su içinde saklanarak 3 ay 

içerisinde kullanılmıĢtır.  
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ÇalıĢmada kullanılacak olan dentin örneklerinin hazırlanması için diĢler 

soğuk akril (Meliodent, Heraeus) ile hazırlanan kalıplara oklüzal yüzeyleri 

üstte olacak, okluzal 1/3’lük kısmı akril kalıp dıĢında kalacak Ģekilde  (ġekil 

2.1) gömülmüĢtür.  Mine yüzeyleri standardizasyonun sağlanması için okluzal 

yüzeyden itibaren elmas frezle (Meisinger, Germany 841G-012) mine dentin 

birleĢimine kadar kaldırılmıĢtır (ġekil 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Örnekler bu duruma getirildikten sonra SEM ve elastikiyet modülü-

mikrosertlik değerlendirmesi yapılacak olan örnekler olarak iki farklı Ģekilde 

hazırlanmaya devam edilmiĢtir (ġekil 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.1 DiĢin 

akrile gömülmesi 

ġekil 2.2. Okluzal 

minenin kaldırılması 

ġekil 2.3 Mikrosertlik, elastikiyet 

modülü, SEM incelemeleri için 

hazırlanmıĢ örnekler. 
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SEM incelemesi ve elastikiyet modülü için kullanılacak olan örnekler okluzal 

yüzeylerin hazırlanmasını takiben Ankara Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi 

AraĢtırma Laboratuvarında bulunan Micracut (Metkon, Bursa) cihazı ile 

standart 1mm’ lik kalınlıkta olacak Ģekilde kesilmiĢtir. 

 

Kesilen diĢ örnekleri kalan mine dokusu uzaklaĢtırılacak ve 7ₓ3ₓ1mm 

boyutlarında olacak Ģekilde elmas frezle hazırlanarak dentin kalıplar elde 

edilmiĢtir (ġekil 2.4.a-b).  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

  

Mikrosertlik değerlendirmesi için gerekli örnek boyutlarının daha fazla olması 

istenildiğinden akril bloklar içine gömülen örneklerin mine dentin birleĢimine 

kadar olan yüzeyleri kaldırıldıktan sonra yüzey pürüzsüzlüğünün elde 

edilmesi için Ankara Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi AraĢtırma 

Laboratuvarında bulunan zımpara makinası (Metkon Gripo 2V Polisaj ve 

Zımpara Makinası, Bursa) ile sırayla 600, 800, 1200, 2000 gridlik kağıt 

zımparalarla (Metkon kağıt zımpara, Bursa) zımparalanıp aliminyum oksit 

parlatıcı ile cilalanmıĢtır.  

 

 

 

 

ġekil 2.4.a Micracut Cihazı ile 

alınmıĢ 1 mm’lik örnek 

ġekil 2.4.b  7x3x1 mm 

ebatlarında hazırlanmıĢ 

örnek 
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2.3. Grupların Ayarlanması: 

 

112 diĢten elde edilen örnekler demineralize edildikten sonra 28 adet örnek 

herhangi bir remineralizasyon iĢlemi yapılmadan bırakılmıĢtır 

(demineralizasyon grubu-DM). Geriye kalan 84 örnek ise rastgele olarak 

remineralizasyon kontrol (RM kontrol), flor (RM Flor) ya da üzüm çekirdeği 

özü solüsyonu (RM ÜÇÖ) uygulanacak Ģekilde üç gruba ayrılmıĢtır. Her 

grubun 13 örneğinde elastikiyet modülü ve young modülü, 13 örneğinde 

mikrosertlik 2 örneğinde ise SEM incelemesi yapılmıĢtır (ġekil 2.5 ve ġekil 

2.6.).  

 

 

 

Şekil 2.5. Deney prosedürü 
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ġekil 2.6. ÇalıĢma gruplarının ayarlanması 

Mikrosertlik ölçümü 

SEM değerlendirmesi 

Elastikiyet ve Young modülü 

ölçümü 

n=13 

n=13 

n=2 
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2.4. Demineralizasyon Solüsyonu 

 

1.5 mM CaCl2, 0.9 mM KH2PO4, 50 mM asetik asit ve %0.02 NaN3 içeren 

demineralizasyon solusyonu cam balon jojede hazırlanmıĢ, pH NaOH ilavesi 

ile 4.5 e ayarlanmıĢtır.  15ml.lik örnek kaplarına 10’ar ml. demineralizasyon 

solusyonu konularak örnekler solüsyon içine atılmıĢ ve 37 0C’e ayarlanan 

etüvde (Dedeoğlu, EskiĢehir) 10 gün boyunca bekletilmiĢtir. Kullanılan 

demineralizasyon solüsyonu her gün değiĢtirilmiĢtir.  

 

Her gün kullanılmadan önce solüsyonun pH ölçümü (Sentron Eurobe BV.  

Titan, Hollanda) yapılmıĢ ve örneklerin içine konulduğu yeni solüsyonun 

pH’sının 4.5 olduğu teyit edilmiĢtir. Ölçümler arasında pH metrenin propunun 

bozulmaması için prop 3mol/L KCL solüsyonunda bekletilmiĢtir.  

 

Remineralize edilecek olan örnekler rastgele gruplara ayrılarak bir kez olmak 

Ģartıyla flor ya da üzüm çekirdeği özü solüsyonuna batırılmıĢtır. Deney 

materyallerine konulan örnekler yıkanmadan remineralizasyon protokolüne 

geçilmiĢtir. Kontrol grubu örneklerine ise herhangi bir uygulama yapılmadan 

remineralizasyon protokolüne geçilmiĢtir.  

 

2.5. Remineralizasyon 

 

Biomimetik remineralizasyon için hazırlanan solüsyon serum body fluid (SBF) 

için; 

136.8 mM NaCl,  

4.2 mM NaHCO3,  

3.0 mM KCl,  

1.0 mM K2HPO43H2O,  

1.5 mM MgCl26H2O,  

2.5 mM CaCl2 ve 

0.5 mM Na2SO4 
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karıĢtırılarak deiyonize sudaki çözeltisi hazırlanmıĢ ve bakteri büyümesinin 

engellenmesi için 3.08 mM sodium azid eklenmiĢtir. SBF içine ikili dentin 

analoğu olarak toz ağırlığına göre 500 µg/mlpoliakrilik asit (Mw: 1800; Sigma 

Aldrich, St. Louis, MO) ve 200µg/ml sodyum tripolifosfat (Mw: 367.8;Sigma 

Aldrich, St. Louis, MO) eklenmiĢtir (ġekil 2.7.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomimetik remineralizasyon için kalsiyum ve hidroksil iyon kaynağı olarak 

kullanılacak olan tip 1 Portland siman (Adana Çimento)  disklerin  (0.5 gr) 

hazırlanması için silikon ölçü maddesinden standart kalıplar hazırlanmıĢtır. 

0,5gr toz/likit: 3/1 oranında karıĢtırılarak hazırlanan Portland simanlar kalıp 

içine konulup, bir hafta 37 0C’de %100 nemli etüvde sertleĢmeleri için 

bekletilmiĢtir (ġekil 2.8.a-b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.7. Poliakrilik asit ve sodyum 

tripolifosfat 

ġekil 2.8.a Silikon kalıplar içerisinde 

hazırlanan Portland siman diskleri  

ġekil 2.8.b. Etüvde bekletilmiĢ 

Portland siman diskleri 
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2.5.1. Üzüm Çekirdeği Özü ve Flor Solüsyonlarının Hazırlanması 

 

Üzüm çekirdeği özü solusyonu için kapsül formundaki üzüm çekirdeği 

özünden (Mega Natural BP, Polyphenolics; Madera, CA) (ġekil2.9.)  distile su 

içinde %6.5 lik solüsyonu hazırlanmıĢtır. Bunun için cam kap içine 100ml 

distile su, 6.5 gr üzüm çekirdeği özü eklenip karıĢtırılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

Cam balon joje içerisinde distile su ile NaF (Merck) çözeltisi 1000 ppm 

dozunda olacak Ģekilde (100 ml distile suya 0,1 gr NaF eklenerek)  homojen 

çözeltisi hazırlanmıĢtır (ġekil 2.10.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.9 Üzüm Çekirdeği Özü 

ġekil 2.10. NaF  
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Üzüm çekirdeği (%6.5), flor (1000 ppm) ya da kontrol grubundaki örnekler 10 

dk. solüsyon içinde bekletilmiĢtir. Her bir örnek kabına 10 ml SBF, bir adet 

Portland siman diski bir adet de dentin örneği konulmuĢtur. 6 hafta süren 

remineralizasyon süresi boyunca her 2 günde bir örnekler ve Portland siman 

diski değiĢtirilmeden SBF solüsyonu değiĢtirilmiĢtir. (ġekil 2.11.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remineralizasyon sonrası her grup için ayrı ayrı mikrosertlik, elastikiyet 

modülü, Young modülü ve SEM değerlendirmesi yapılmıĢtır. 

 

 

2.6. Mikrosertlik Ölçümleri 

 

Mikrosertlik ölçümleri Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

bölümünde bulunan Vickers microsertlik test cihazı (Zwick/Roell ZHV 10, 

Almanya) ile yapılmıĢtır (ġekil 2.12 a-b). Her örnekten üç adet ölçüm yapılıp 

elde edilen değerlerin ortalaması örneğin mikrosertlik değeri olarak 

kaydedilmiĢtir.  

 

 

 

 

ġekil 2.11. Örnek kapları içinde örneklerin bekletilmesi  
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2.7. Elastikiyet ve Young Modülü Ölçümleri 

 

Elastikiyet modülü ve Young modülü ölçümleri Ankara Üniversitesi DiĢ 

Hekimliği Fakültesi AraĢtırma Laboratuvarında bulunan Universal Test 

Machine  (Lloyd LRX, USA) (ġekil 2.13.) ile yapılmıĢtır. 7x3x1 mm 

boyutlarında hazırlanan örnekler üç nokta testi ile değerlendirilerek elastikiyet 

modülü (MPa- megapascal) ve Young modülü (MPa) sonuçları 

değerlendirmeye alınmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.12.a Mikrosertlik ölçüm cihazı ġekil 2.12. b Mikrosertlik ölçümü 

ġekil 2.13.  Universal Test Makinası 
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2.8. SEM Değerlendirmesi 

 

Steroelektron mikroskop (FEI Quanta 200F) (ġekil 2.14.) incelemesi Bilkent 

Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji AraĢtırma Merkezi (UNAM)’nde yapılmıĢ 

olup EDX analizi de aynı örnekler üzerinde yapılmıĢtır. Örnekler SEM 

incelemesine hazırlık için tamamen kurutulmuĢ, 10 nm altın palladyum 

kaplanmıĢtır. Tüm gruplardan 2.000, 10.000 ve 20.000 büyütmede görüntüler 

alınmıĢtır.  

 

 

 

 

 

2.9. Ġstatistiksel Analiz 

 

ÇalıĢmamızda elde edilen veriler Statistical Package for the Social Science’’  

(SPSS 20 for Windows, SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) paket programı 

aracılığı ile analiz edilmiĢtir.  

 

Demineralizasyon sonrası elde edilen veriler kontrol, flor ve üzüm çekirdeği 

özü grubuyla ayrı ayrı; kontrol, flor ve üzüm çekirdeği özü uygulanan gruplar 

da ayrıca kendi içinde değerlendirilmiĢtir.  Elde edilen verilerin normal 

Şekil 2.14. SEM cihazı 
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dağılmamasından dolayı gruplar arasındaki karĢılaĢtırmalar Benferonni-

Düzeltmeli Kruskall-Wallis H testi ile yapılmıĢtır. Anlamlılık seviyesi olarak 

0,05 kullanılmıĢ olup, p<0,05 olması durumunda anlamlı farklılığın olduğu, 

p>0,05 olması durumunda ise anlamlı farklılığın olmadığı kabul edilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

  

 

  

3. BULGULAR 

 

3.1. Mikrosertlik Testine Ait Bulgular  

 

ÇalıĢmada kullanılan her bir diĢ örneğinden üç adet ölçüm yapılıp elde edilen 

değerlerin ortalaması örneğin mikrosertliği olarak Vickers (VHN) cinsinden 

kaydedilmiĢtir. Her örnekten alınan sertlik değerlerinin ortalamaları Çizelge 

3.1’de gösterilmiĢtir. 

  

Çizelge 3.1 Gruplara göre sertlik değerleri (VHN) 

 DM RM 

Kontrol  

RMF RM ÜÇÖ 

Örnek 1 42,6667 48 66 82 

Örnek 2 39 50 66 81 

Örnek 3 47 56,66 76 82 

Örnek 4 38 66,66 80 79 

Örnek 5 47 66 70 90 

Örnek 6 47 66 60 86 

Örnek 7 48 55,33 62 84 

Örnek 8 48 52,66 68,66 84 

Örnek 9 48 52,66 63 81 

Örnek 10 49 50 70,66 92,33 

Örnek 11 48 52,66 66 84,66 

Örnek 12 48 53,66 68 80 

Örnek 13 41 48,66 65 88 
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DM: demineralizasyon grubu  

RM Kontrol: remineralizasyon kontrol grubu 

RMF: remineralizasyon flor grubu  

RMÜÇÖ: remineralizasyon üzüm çekirdeği özü grubu  

 

Mikrosertlik değerlerinin Kruskall-Wallis H testi ile karĢılaĢtırılmasının 

ardından elde edilen bulgulara ait istatistiksel değerlendirme sonuçları 

(Çizelge 3.2, ġekil3.1.) de gösterilmiĢtir. 

 

Çizelge3.2 Mikrosertlik değerlerinin istatistiksel değerlendirmesi  

 

 

Mikrosertlik 

(VHN) 

           Kruskall-Wallis H testi 

n Ort. Med. Min. Max

. 

Ss Sıra 

Ort. 

H p 

DM. 13 45,4 47,0 38,0 49,0 3,8 7,3 45,4 0,0001 

RM 

Kontrol 

13 55,3 52,7 48,0 66,7 6,7 21,0 

RMF  13 67,8 66,0 60,0 80,0 5,5 31,7 

RMÜÇÖ 13 84,2 84,0 79,0 92,3 4,0 45,9 
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ÇalıĢma grupları arasında mikrosertlik testi sonucunda en düĢük mikrosertlik 

değeri ortalama 45,4 VHN ile demineralizasyon grubunda görülmüĢtür. 

Biomimetik remineralizasyon uygulanan gruplar arasında ise en yüksek 

mikrosertlik değerleri sırasıyla ortalama 84,2 VHN ile üzüm çekirdeği özü,  

ortalama 67,8 VHN ile flor ve ortalama 55,3 ile kontrol grubudur. Gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık saptanmıĢtır (p<0,05). 

Vickers sertlik değerlerinin demineralizasyon grubunda diğer tüm gruplardan 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düĢük olduğu, RMÜÇÖ grubunda ise 

diğer tüm gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

bulunmuĢtur (p<0,05). 

 

 

 

 

 

ġekil 3.1. Mikrosertlik sonuçları istatistiksel analiz bulguları 
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3.2. Elastikiyet ve Young Modülüne Ait Bulgular 

 

3.2.1. Elastikiyet Modülü Bulguları  

 

ÇalıĢma gruplarında elastikiyet modülü değerleri (MPa) ve bunların 

istatistiksel değerlendirme sonuçları tabloda verilmiĢtir (Çizelge3.3. Çizelge 

3.4, ġekil3.2.). 

 

Çizelge 3.3. Elastikiyet modülü ölçüm sonuçları (MPa) 

 DM RM Kontrol RMF RMÜÇÖ 

Örnek 1 45,25618 102,3642 111,254 199,2764 

Örnek 2 42,13663 99,81403 121,3711 233,9715 

Örnek 3 78,16138 95,86452 95,34655 190,5619 

Örnek 4 66,61833 82,44773 179,4402 196,3673 

Örnek 5 62,20016 112,1587 112,0029 193,4608 

Örnek 6 94,83199 97,95846 143,1701 220,2658 

Örnek 7 48,00461 90,87414 130,9174 225,1992 

Örnek 8 59,19843 84,93575 143,3954 239,8277 

Örnek 9 47,08237 103,5434 222,1184 215,2421 

Örnek 10 56,30632 64,25659 205,1095 200,0254 

Örnek 11 74,59994 99,45028 98,20018 240,9381 

Örnek 12 49,00196 98,70524 110,3693 224,5869 

Örnek 13 72,38318 110,9098 102,5312 189,3259 
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Çizelge 3.4. Elastikiyet modülü ölçümleri istatistiksel analiz sonuçları 

 

Elastikiyet 
modülü 
(Mpa) 

           Kruskall-Wallis 
H testi 

n: Ort. Med. Min. Max. Ss Sıra 
Ort. 

H p 

DM 13 61,2 59,2 42,1 94,8 15,6 7,6 42,9 0,0001 

RM 
Kontrol 

13 95,6 98,7 64,3 112,2 12,8 21,2 

RMF  13 136,6 121,4 95,3 222,1 41,3 32,3 

RMGSE 13 213,0 215,2 189,3 240,9 19,1 44,9 
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 Gruplar arasında en düĢük elastikiyet modülü değeri ortalama 61.2 MPa ile 

demineralizasyon grubunda gözlenmiĢtir. Biomimetik remineralizasyon 

uygulanan gruplar arasında en düĢükten en yükseğe elastikiyet modülü 

ortalamaları 95.6 MPa ile kontrol, 136.6 MPa ile flor, 213 MPa ile üzüm 

çekirdeği özü grubunda ölçülmüĢtür. Tüm grupların ortalama değerleri 

birbirleriyle karĢılaĢtırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

derecede farklılık saptanmıĢtır (p<0,05). Elastikiyet modülü değeri 

demineralizasyon grubunda diğer gruplara göre anlamlı derecede düĢük, RM 

ġekil 3.2. Elastikiyet modülü ölçümleri istatistiksel analiz sonuçları 
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ÜÇÖ grubunda ise diğer tüm gruplara göre anlamlı derecede yüksek 

bulunmuĢtur (p<0,05). 

 

3.2.2 Young Modülü Bulguları 

 

Grupların Young modülü değerleri ve istatistiksel değerlendirmeleri 

Çizelge3.5., Çizelge3.6. ve ġekil 3.3’ de verilmiĢtir  

 

Çizelge 3.5. Young modülü ölçüm sonuçları 

 DM RM Kontrol RMF RMÜÇÖ 

Örnek 1 618,8951 4297,882 8711,306 9256,371 

Örnek 2 519,8751 4951,316 7892,399 8382,712 

Örnek 3 1001,145 4630,595 3767,967 7223,158 

Örnek 4 952,8929 4035,232 8337,276 5923,652 

Örnek 5 830,0166 4301,018 4554,263 9074,43 

Örnek 6 1262,213 3909,9 5239,206 9013,375 

Örnek 7 602,5339 5131,433 5180,282 5298,409 

Örnek 8 799,747 5143,413 6349,697 7956,809 

Örnek 9 527,9892 5600,269 6397,771 6485,522 

Örnek 10 581,9139 4670,665 5935,849 9035,672 

Örnek 11 692,2779 4588,645 6744,671 10475,64 

Örnek 12 708,1416 4343,982 4375,476 5852,388 

Örnek 13 658,8224 4621,986 7171,704 7968,159 
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Çizelge 3.6. Young modülü ölçümleri istatistiksel analiz sonuçları 

 

Young 
modülü  

 (MPa) 

           Kruskall-Wallis H 
testi 

n: Ort. Med. Min. Max. ss Sıra 
Ort. 

H p 

DM 13 750,5 692,3 519,9 1262,2 215,7 7,0 40,7 0,0001 

RM 
Kontrol 

13 4632,8 4622,0 3909,9 5600,3 477,5 22,5 

RMF  13 6204,5 6349,7 3768,0 8711,3 1555,
3 

33,5 

RM 
ÜÇÖ  

13 7842,0 7968,2 5298,4 10475,
6 

1578,
6 

43,1 

 

 

 

 

ġekil 3.3 Young modülü ölçümleri istatistiksel analiz sonuçları 

 

Gruplar arasında en düĢük Young modülü değeri ortalama 750.5 MPa ile 

demineralizasyon grubunda gözlenmiĢtir. Biomimetik remineralizasyon 

uygulanan gruplar arasında en düĢükten en yükseğe elastikiyet modülü 

ortalamaları 4632.8 MPa ile kontrol, 6204.5 MPa ile flor, 7842 MPa ile üzüm 

çekirdeği özü grubunda ölçülmüĢtür. Tüm gruplar birbirleriyle 
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karĢılaĢtırıldığında, gruplar arasında ortalama değerleri açısından istatistiksel 

olarak anlamlı derecede farklılık saptanmıĢtır (p<0,05)  

3.3. SEM ve EDX Analizlerine Ait Bulgular 

3.3.1. Demineralizasyon Grubuna Ait Bulgular  

 

Demineralizasyon solüsyonunda bekletilen dentin örneklerinden X 2.000, X 

10.000, X 20.000 büyütmelerde elde edilen görüntüler ġekil 3.4.a, ġekil 

3.4.b, ġekil3.4.c ‘de verilmiĢtir. Demineralize edilen örneklerde tüm dentin 

tübüllerinin açığa çıktığı yani yüzeyde homojen demineralize bir sahanın 

oluĢtuğu gözlenmiĢtir. X 20.000 büyütmede görüntüleme kısıtları dahilinde 

dentin tübüllerinin boĢaldığı izlenmektedir. Edx analizinde kalsiyum, fosfat ve 

oksijen iyonlarının yüksek oranda bulunduğu görülmüĢtür (ġekil 3.4.d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4 a: DM grubu X 2000 Şekil 3.4.b: DM grubu X 10000 

 

Şekil 3.4 c: DM grubu X 20000 Şekil 3.4.d: DM grubu EDX analizi 
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3.3.2. RM Kontrol Grubuna Ait Bulgular  

 

Flor ya da üzüm çekirdeği özü kullanılmadan SBF içinde bekletilen 

örneklerde dentin tübüllerinin demineralize dentin yüzeyindeki kadar açık 

olmadığı ancak  tamamen de tıkanmadığı gözlenmiĢtir (ġekil3.5.a, ġekil3.5.b, 

ġekil 3.5.c). Edx analizinde kalsiyum, fosfat ve oksijen iyonlarının yüksek 

oranda bulunduğu görülmüĢtür (ġekil3.5.d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.5.a: RM Kontrol grubu X 2000  Şekil 3.5.b: RM Kontrol grubu X10000 

 

Şekil 3.5.c: RM Kontrol grubu X 20000 Şekil 3.5.d: RM Kontrol grubu EDX analizi 
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Şekil 3.6.c. RM F grubu X 20.000 

Şekil 3.6.a: RM F grubu X 2.000 Şekil 3.6.b: RM F grubu X10.000 

Şekil 3.6.d. RM F grubu EDX analizi 

 

3.3.3.  RM Flor Grubuna Ait Bulgular 

 

Tüm büyütmelerde dentin tübüllerinin tamamen tıkandığı (ġekil 3.6.a, ġekil 

3.6.b, ġekil 3.6.c) ve yüzeyde granüler yapıların oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Edx 

analizinde kalsiyum, fosfat ve oksijen iyonlarının yoğunluğunun yüksek 

olduğu görülmüĢtür (ġekil 3.6.d.).  
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3.3.4. RM Üzüm Çekirdeği Özü Grubuna Ait Bulgular   

 

Tüm büyütmelerde dentin tübüllerinin tamamen tıkandığı, flor uygulanan 

gruptan daha yoğun granüler yapı oluĢtuğu gözlenmiĢtir (ġekil3.3.4.1a, 

ġekil3.3.4.1b, ġekil3.3.4.1c). Edx analizinde kalsiyum, fosfat ve oksijen 

iyonlarının yoğunluğunun yüksek olduğu görülmüĢtür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3.7.c: RM ÜÇÖ grubu X20.000 Şekil 3.7.d: RM ÜÇÖ grubu EDX analizi 

Şekil 3.7.b: RM ÜÇÖ grubu X10.000 Şekil 3.7.a: RM ÜÇÖ grubu X 2.000 
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3.3.5. Edx Analiz Sonuçlarının KarĢılaĢtırılması 

 

SEM ile değerlendirilen örneklerin mineral miktarlarının ölçümü için yapılan 

EDX analizine ait kalsiyum ve fosfat değerlerinin karĢılaĢtırılmalı 

değerlendirilmesi Çizelge3.7.’ de verilmiĢtir;  

 

Çizelge3.7.: Edx analiz sonuçları karĢılaĢtırması 

Gruplar Ca P Ca/P 

DM 2.59 1.82 1,4230 

RM Kontrol 22.05 15.33 1,4383 

RM F 17.52 14.87    1,1782 

RM ÜÇÖ 17.34 15.97 1,0857 

Normal Dentin  22.47 15.78 1,4239 

 

 Demineralizasyon sonrası dentinin kalsiyum ve fosfat değerlerinin 

sağlıklı dentine göre düĢük olduğu, remineralizasyon uygulanan tüm 

gruplarda ise kalsiyum ve fosfat değerlerinin sağlıklı dentine yaklaĢtığı 

görülmüĢtür. Remineralize edilen gruplar arasında sağlıklı dentine en yakın 

mineral oranları kontrol grubunda gözlenmiĢtir.   
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4. TARTIġMA 

 

 

 

DiĢ çürüğü geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde yaygın olarak görülen 

tedavi maliyeti yüksek, kronik ve enfeksiyöz bir hastalıktır (Bowen ve ark., 

1997; Davies, 1998; van Wyk ve ark., 2004; Misra ve ark., 2007). DiĢ kaybı 

ise çiğneme ve konuĢma gibi fonksiyonlar üzerine olumsuz etkilere sahip 

olmasının yanısıra parafonksiyonel hareketlerin geliĢmesi, vertikal boyut 

kaybı, maloklüzyon, ağrı, sindirim sistemi rahatsızlıkları, hayat kalitesinin 

düĢmesi gibi olumsuzluklara yol açabilmektedir (Snawder ve Gonzales, 1975; 

Ayhan ve ark., 1996; Leite-Cavalcanti ve ark., 2008). 

 

DiĢ hekimliğinde doğal diĢler için maksimum yaĢam Ģansı vermek, sert 

dokunun korunması ve diĢin hasar görmemesi için minimal invaziv tekniklerin 

uygulanma yaygınlığı artmıĢtır (Banerjee ve ark., 2000). Adeziv restoratif 

materyallerdeki geliĢmeler ve diĢ çürüğünün yapısı ile remineralizasyon 

sürecinin anlaĢılmasıyla beraber uzun yıllardır uygulanan, Black’in koruma 

için geniĢletme prensibinin yerini varolan yapıyı koruma prensibi almıĢtır 

(Murdoch-Kinch ve McLean, 2003).  

  

Minimal invaziv diĢ hekimliği hastalığın etiyoloji ve prognozunu en iyi Ģekilde 

anlayarak erken teĢhis ve tedavisi; hastalığın, hastanın kendisi tarafından 

önlenmesi ve kavitasyonlu lezyonların varlığında tedavi sırasında mümkün 

olan en fazla yüzeyin korunarak restorasyonun tekrarı için minimum 

müdahale prensibinin benimsenmesidir (Tyas ve ark., 2000; Murdoch-Kinch 

ve McLean, 2003; Frencken ve Leal, 2010). 

 

Bu prensiple paralel olarak çürük oluĢum mekanizması demineralizasyon-

remineralizasyon arasındaki dengenin demineralizasyon lehine bozulmasıyla 
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oluĢmakta iken remineralizasyonu destekleyen restoratif maddeler bu 

dengenin tekrar sağlanmasında kullanılmaktadır (Weigand ve ark., 2007; 

Peters ve ark., 2010). Demineralize dentinin remineralizasyonu, 

restorasyonun dentine bağlanmasının stabilitesi ve primer, sekonder çürük 

oluĢumunun  engellenmesi için önemlidir (Niu ve ark., 2014). Minimal invaziv 

tedavi prensibinde vital pulpaya komĢu etkilenmiĢ hatta enfekte dentinin bile 

korunması görüĢü savunulmaktadır (Thompson ve ark.,2008; Kidd E.A., 

2010).  

 

Bitkilerden elde edilen, tedavi edici özelliği olan besinler ise eski tarihlerden 

beri sağlığın korunması ve hastalıklarla savaĢta kullanılmaktadır. Birçok 

sebze-meyve içeriklerinin sağlığı desteklediği ve bazı hastalıkların oluĢma 

riskini düĢürdüğü bilinmektedir. Son yıllarda yapılan araĢtırmalar bitki özleri 

ve bunlardan elde edilen ürünlerin koruyucu ve tedavi edici özellikleri üzerine 

tekrar yoğunlaĢmıĢtır. Odunsu ve bazı özel bitkiler büyüme ve virülans 

faktörlerini baskılayan pitokimyasallar sentezlemektedirler (Wu ve ark., 

2009).  Bitkisel kaynaklı polifenollere olan ilgi enflamasyonun hemostatik 

kontrolü, detoksifikasyon, antikanser etki, kilo verdirici etkileri ve diğer 

yararları nedeniyle artmıĢtır (Kidd, 2009). 

 

Üzüm, yapısında çeĢitli polifenolik bileĢikler bulunduran bir meyvedir 

(Bentvegna ve Whitney, 2002). Üzüm çekirdeği özünde yüksek oranda 

bulunan proantosiyanidin kollajen çapraz bağları güçlendirerek kollajen 

yapıdaki dokuları kuvvetlendirir (Xia, 2008).  

  

Monomerik kateĢin ve epikateĢin, gallik asit, polimerik ve oligomerik  

proantosiyanidinlerden oluĢan ve zengin zengin bir PA kaynağı olan üzüm 

çekirdeği özünün (Monogas, 2003) antioksidan, antimikrobial, antiinflamatuar 

etkileri, kardiovasküler hastalıklar üzerine etkisi, antialerjik etkisi ve 

fosfolipaz, siklooksijenaz ve lipooksijenazlar üzerine enzim inhibitör etkisi 

vardır (Fine, 2000).  
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Bitkisel kaynaklı antimikrobiyal bileĢiklerin dental plak ve oral hastalıkların 

tedavisinde yaygın olarak kullanılan kimyasallara alternatif olarak 

kullanılabileceği de düĢünülmektedir. Pitokimyasallar oral sağlığı olumlu 

etkileyebilmektedir (Wu ve ark., 2009; Tang  ve ark., 2013).  

 

Kollajende çapraz bağlar oluĢumunu destekleyen ajanların kullanımının ek 

inter ve intramoleküler bağ oluĢumuna neden olabileceği düĢünülmektedir. 

Proantosiyanidin bu çapraz bağların oluĢumunu sağlayabilecek doğal bir 

ajandır. DiĢ hekimliğinde bu bağlar demineralize dentinin mekanik 

özelliklerinin geliĢtirilmesini, hibrit tabakanın güçlendirilmesini ve enzimatik 

yıkımlara karĢı direnç kazanmasını böylece uygulanan restoratif materyallerin 

uzun dönem prognozunu etkiler (Bedran-Russo, 2006; Macedo ve ark., 2009; 

Green ve ark., 2010; Liu ve ark., 2011; Botta, 2012; Fang ve ark., 2012;).   

 

Proantosiyanidinler ve proteinler arasında oluĢan dört bağlanma 

mekanizması; kovalent, iyonik, hidrojen bağlar ve hidrofobik iliĢkidir (Macedo, 

2009). Kollajen fibrillerin karboksilik grupları proantosiyanidinin aromatik 

halkalarındaki hidroksil grupla hidrojen bağ oluĢturmaktadır (Hagerman ve 

Butler, 1981). Bu bağ, kollajen gibi prolinden zengin proteinlerde, diğer 

polifenollerle karĢılaĢtırıldığı zaman proantosiyanidine yapısal bir üstünlük 

sağlamaktadır (Hagerman ve Butler, 1981; Han ve ark., 2003). Ġki protein 

arasındaki bu etkileĢim, karboksilik asitin oksijeni taĢıyan bir aminoasit olan 

prolin ile komĢu birimdeki aminoasit grubunun azot atomuna yakınlığından 

dolayı hidrojen bağ köprüsü oluĢturmasıyla sonuçlanır. Prolinden dolayı 

oluĢan bu bağlantı fonksiyonel karboksilik gruptan bir oksijen alan bir 

aminoasit oluĢturur; komĢu aminoasitin nitrojen atomuna yakınlığından dolayı 

hidrojen köprü tipinde bağlantı yapar. (Han ve ark., 2003) Bu nedenle tip 1 

kollajen gibi prolinden zengin proteinler proantosiyanidinle sıkı bağlar kurarlar 

(Botta 2012). Bu sıkı bağlantılar göz önüne alınarak yapılan bazı 

çalıĢmalarda   çürük dentin yüzeyi ya da kök çürükleri üzerinde etken 
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maddesi proantosiyanidin olan üzüm çekirdeği özünün remineralize edici 

etkisi görülmüĢken (Xia ve ark., 2008; Mirkarimi ve ark., 2013; Epasinghe ve 

ark., 2014) çürük oluĢumunun engellenmesi için de üzüm çekirdeği özünün 

etkili bir yöntem olduğu ve %6.5’lik proantosiyanidinden zengin solüsyonun 

kollajen bütünlüğünün sağlanmasında umut vaad ettiği bildirilmiĢtir.  (Pavan 

ve ark., 2011; Banjamin ve ark., 2012).  

 

Klinik diĢ hekimliğinde diĢ çürüğü ile kemo-terapötik yöntemlerle mücadelede 

en önemli yeri ise flor tutmaktadır. Florun kullanım amacı çürük geliĢimini 

yavaĢlatmak, durdurulmuĢ çürük oluĢturmak veya mevcut yıkımı geri 

çevirmektir. Mine ve dentin çürüklerinin restoratif uygulamalar olmadan 

durdurularak kuru çürüğe dönüĢtürülebileceğini gösteren çalıĢmalar 

bulunmaktadır (Makinen ve ark., 1995; Lo ve ark., 1998; Autio-Gold ve 

Courts, 2001; Lo ve ark., 2001; Chu ve ark., 2002; Vlacic ve ark., 2007; 

Xhemnica ve ark., 2008; Beltran-Aguillar 2010). Bununla birlikte Florun doğal 

biomineralizasyonun sağlanmasında herhangi bir etkisinin olmadığı da 

belirtilmiĢtir (Weiner 2008). Ancak florun minenin remineralizasyonunda 

görülen yararlı etkileri gözardı edilemez. Florun remineralize edici etkisi kalan 

apatit kristalleri üzerinde çözünmüĢ minerallerin epistaksis Ģeklinde 

çökelmesi ile görülür (Featherstone 2006). Ancak dentinin remineralizasyonu 

minedekinden zordur (Damen ve ark., 1998). Flor kullanımı ile dentin 

remineralizasyonunun sağlanabildiğini gösteren çalıĢmalar olmasıyla birlikte 

(Heilman ve ark., 1997; Preston ve ark., 2008) bu remineralizasyonun aynı 

remineralizasyon Ģartları altında asitlenmiĢ mine yüzeyinde gözlenirken 

asitlenmiĢ dentin yüzeyinde gözlenmediği de bildirilmiĢtir (Fan ve ark., 2009). 

Bu durumun heterojenöz kristal oluĢumu için gerekli olan kalan apatit 

kristallerinin yokluğundan olduğu düĢünülmüĢtür (Liu ve ark., 1997). Flor’un 

remineralizasyon için altın standart olarak belirtilmesinin yanısıra yeni 

remineralizasyon materyali arayıĢları da devam etmektedir (Goldstep, 2012). 

Proantosiyanidinin kollajen yapıyla etkileĢimi ile dentinin mineral 

yoğunluğunu ve mikrosertliğini arttırarak remineralizasyonu desteklediğini 

gösteren çalıĢmalar bulunmaktadır (Prabhakar ve ark., 2012; Mirkarimi ve 
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ark., 2013; Tang ve ark., 2013; Epasinghe ve ark., 2014). Bu nedenle biz de 

çalıĢmamızda proantosiyanidin içeriği yüksek bir madde olan üzüm çekirdeği 

özünün kollajen yoğunluğu yüksek bir doku olan dentin üzerindeki 

remineralize edici etkisini flor ile karĢılaĢtırarak değerlendirmeyi amaçladık. 

  

Remineralizasyonla ilgili daha önceki yıllarda yapılan çalıĢmalarda kollajen 

fibriller etrafında görülen ekstrafibriler mineralizasyon (Bradt ve ark., 1999; 

Zhang ve ark., 2003) Ģemasına karĢılık yakın zamanda biomineralizasyon 

anlayıĢıyla birlikte kollajen yapıda intrafibriler mineralizasyon da gösterilmiĢtir 

(Olszta ve ark., 2007; Deshpande ve ark., 2008). Dentinde bu prensibi 

benimseyen bir teknik olan biomineralizasyon ya da yönlendirilmiĢ doku 

rejenerasyonu olarak da bilinen yöntemin dentin yapısını ve restoratif 

materyalerin dentine bağlanmasını desteklediği kabul edilmektedir (Liu, 

2011).  

 

DiĢ hekimliğinde uygulanan remineralizasyon teknikleri top-down yaklaĢım 

olarak bilinmekte iken doğal mineralizasyon süreci bottom–up 

mineralizasyondur (Liu, 2011). Top-down mineralizasyon Ģemasında 

kullanılan flor gibi elementler yeni mineral depolanması için artık apatit 

kristallerinin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Bu prekürsör elementlerin 

yokluğunda remineralizasyon görülmez. Top-down remineralizasyon 

prosedürü materyale komĢu olan dentin dokusundan baĢlayarak dentin 

dokusu içine yayılır. Ancak biomimetik remineralizasyonda mineralden 

bağımsız olarak kollajen yapı iskelesi içinde üç boyutlu olarak hem 

intrafibriler hem de interfibriler remineralizasyon görülür (bottom-up) (Kinney 

ve ark., 2003; Tay ve Pashley 2008; Hernandez ve ark., 2010) ve 

remineralizasyonun çekirdek kristallerin bulunmadığı yerlerde 

gözlenmeyeceği yönündeki görüĢe karĢılık biomineralizasyon sırasında 

organik yapı iskelesi içerisinde apatit çekirdek kristalleri bulunmamaktadır 

(Hernandez ve ark., 2010; Liu, 2011). Gerek kalan apatit yapının yokluğunda 

remineralizasyonun gözlenememesi gerekse geleneksel remineralizasyon 

tekniklerinde görülen remineralizasyonun yüzeyel tabakada mineral 
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çökelmesi ve kollajen yapıya penetre olamaması nedeniyle biomimetik 

remineralizasyonun dentin yapısını güçlendirme oranı daha yüksektir. Ayrıca 

konvansiyonel remineralizasyon tekniğinin asitlenmiĢ demineralize dentinde 

hibrit tabakanın bazal, yetersiz rezin infiltrasyonunun olduğu bölgelerde etkisi 

görülmemekte iken biomimetik remineralizasyon uygulandığı durumda hibrit 

tabakada da remineralizasyon gözlenmektedir (Bedran-Russo 2006; Tay ve 

Pashley, 2008; Hernandez ve ark., 2010). Biomimetik remineralizasyon 

tekniğinde kullanılan remineralizasyon solüsyonunun içeriği tükürük ile 

aynıdır (Larsen ve Pearce, 2003). Biomimetik remineralizasyon tekniğinin bir 

diğer avantajı ise özel ekipmanlara gereksinim olmaksızın doğal 

mineralizasyon Ģemasının taklit edilmesidir (Zhang ve ark., 2009). 

 

Biomimetik remineralizasyon tekniğinin bildirilen bu avantajları nedeniyle 

çalıĢmamızda bu teknik uygulanmıĢtır.   

 

ÇalıĢmalarda standardizasyonun sağlanabilmesi için uygulamaların 

yapılacağı örneklerin demineralizasyon seviyelerinin de standart olması 

gerekir. Yapılan laboratuvar çalıĢmalarında dentin demineralizasyonu için 

kullanılan farklı yöntemler farklı sürelerde uygulanmaktadır. pH siklus modeli, 

mikrobiyal metod, asit jel yöntemi ve demineralizasyon solüsyonu 

uygulaması bunlardan birkaçıdır. Bu yöntemlerin dentinin sertlik 

değerlerindeki değiĢimleri ise Ģu Ģekildedir; pH siklus modelinin asit jel 

tekniğinden daha etkili olduğu ancak tüm yapay çürük oluĢturma 

tekniklerinden daha ince bir tabakada etkili olduğu söylenmiĢtir.   Ayrıca asit 

jel yönteminde yüzeyde düzensiz bir demineralize saha oluĢtuğu 

görülmüĢtür. Mikrobiyal yöntemin morfolojik olarak doğal çürük lezyonuna 

yakın sonuçlar verdiği ancak doğal çürük lezyonuna göre aĢırı derecede 

düĢük sertlik değerleri sergilediği bildirilmiĢtir (Marquezan ve ark., 2009).  

Yapay dentin çürük lezyonlarının oluĢturulmasında kullanılan teknik 

araĢtırmacının ne istediğine göre değiĢkenlik göstermektedir. Eğer çürük 

uzaklaĢtırıldıktan sonra kalan etkilenmiĢ dentin tabakasının değerlendirilmesi 

isteniyorsa pH siklus modeli daha uygundur. Diğer bir taraftan eğer enfekte 
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dentin üzerinde çalıĢılmak isteniyorsa bu yöntemler arasından en uygun 

olanının doğal çürük lezyonlarından önemli ölçüde yumuĢak olmasına 

rağmen mikrobiyal yöntem olduğu bildirilmiĢtir (Marquezan ve ark., 2009). 

Bununla birlikte Joves (2013) demineralizasyon solüsyonunu doğal dentin 

çürüğünün yüzeyel tabakasıyla karĢılaĢtırdığı zaman mineral içerikleri 

bakımından benzer yapı sergilediklerini görmüĢtür. Uygulanan 

demineralizasyon ajanının uygulama süresi de demineralizasyon 

yoğunluğunu etkilemektedir. ÇalıĢmamızda pH siklus modelinin çok ince bir 

tabakada demineralizasyon oluĢturması, asit jel tekniğiyle oluĢan 

demineralizasyon yüzeyinin düzensiz olması ve mikrobiyal tekniğin doğal 

çürükten çok yumuĢak olması ve oluĢan yüzeyin derinliğinin öngörülememesi 

nedeniyle bu üç teknik de çalıĢmamıza uygun görülmemiĢlerdir. Düzenli bir 

demineralize yüzey oluĢturabilmek ve yüzeyel çürük tabakasının taklit 

edilebilmesi için Joves’ in (2013) kullandığı demineralizasyon solüsyonu 10 

gün boyunca uygulanmak koĢulu ile tercih edilmiĢtir.   

 

Biomimetik mineralizasyon stratejisi poliakrilik asit ve polivinilfosfonik asitin 

ya da polifosfatların kollajen fibrillere yapıĢarak apatit oluĢumunu 

yönlendirmesi üzerine geliĢtirilmiĢtir (Tay ve Pashley, 2008; Kim ve ark., 

2010; Liu ve ark., 2014). Bu remineralizasyon Ģemasının 4 ayağı vardır. 

Bunlar ; 

SBF, poliakrilik asit (analog), polivinik fosfonik asit ya da sodyum tripolifosfat 

(analog) ve  Portland simanıdır (Kim 2010).  

 

Remineralizasyon için kullanılan SBF kalsiyum fosfat oluĢumu için fosfat 

kaynağı görevi görmektedir (Kim, 2010). Yüksek pH’da fosfat ve kalsiyum 

iyonları varlığında polivinil fosfonik asit negatif yüklü DMP1, kemik 

sialoproteinleri ve fosforinleri taklit ederken (Hunter ve Goldberg 1994; He ve 

ark., 2005; Gajjeraman ve ark., 2007)  poliakrilik asit metastabil ACP 

nanoprekürsörler oluĢturmaktadır (Liou ve ark., 2005). Yani biomimetik 

remineralizasyon analogları dentin matriks proteinlerini taklit etmektedir (Kim 

ve ark., 2010).  Bu analogların varlığında intrafibriler ve interfibriler bölgelerde 
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kalsiyumun bağlanabileceği negatif yüklü sahalar oluĢmaktadır (Saito ve ark., 

1997).  Polifosfatlar da apatitin biomineralizasyonunda önemli rol 

oynamaktadırlar (Omelon ve Brynpas 2008). Fosfoprotein analog 

kullanımının polivinil fosfonik asit ile aynı Ģekilde  intrafibriler apatit yapıların 

oluĢumunu düzenlediği bldirilmiĢtir (Zhang ve ark., 2009; Kim, 2010; Qi ve 

ark ., 2011). Matriks proteinlerinin ikili biomimetik analoğu olarak poliakrilik 

asit ve tripolifosfat kullanımı kollajen fibriller arasında istenilen Ģekilde 

intrafibriler apatit platelletlerin oluĢumunu sağlamaktadır (Liu ve ark., 2011). 

Tamamen demineralize olan apatit miktarı az dentin yüzeyinde matriks 

proteinlerin biomimetik analoglarının kullanımı homojenöz kristal 

nükleasyonuyla ilgili olan termodinamik enerji bariyerinin aĢılabileceğini 

göstermektedir (Wang ve Nancollas, 2009) 

 

Kim (2010) çalıĢmasında ikili dentin analoglarının kullanıldığı ve 

kullanılmadığı durumlarda gözlenen remineralizasyon karakterinin de 

değiĢtiğini bildirmiĢtir. Analogların olmadığı durumlarda sadece çekirdek 

kristallerin bulunduğu yerlerde mineralizasyon artıĢı görülmüĢken analogların 

olduğu durumda çekirdek kristallerinin olmadığı bölgelerde de 

remineralizasyon oluĢumu görülmüĢtür. Ġkili dentin analoglarının rezin dentin 

bağlantısında kayıplarını da engelleyeceği bildirmiĢtir (Hernandez ve ark., 

2010; Kim, 2010). Ryou (2011) ise dentin analoglarının hibrit tabaka üzerine 

olan etkisinin karĢılaĢtırıldığı durumda dentin analoglarının olmadığı durumda 

hem hibrit tabakada remineralizasyonun görülmediğini hem de bazal 

tabakada kollajen bozulmasının gözlendiğini bildirmiĢtir. Bununla birlikte 

dentin analoglarının bond ve restoratif materyallere eklenmesi tavsiye 

edilmektedir (Kim ve ark., 2010). 

 

Remineralizasyon solüsyonu içine ek olarak konulan Portland siman 

kalsiyum ve hidroksil iyon salan kaynak görevi görmektedir. Portland siman 

blokları, ACP aracılığıyla fosfat kaynağı olan sıvı içinde kalsiyum salarak 

karbonatlanmıĢ apatit oluĢumunu sağlayan bioaktif bir simandır (Tay ve 

Pashley, 2007). Yüksek pH’daki mineralizasyon sıvısında ACP’ nin daha 
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stabil olan forma dönüĢmesine yardımcı olur (Meyer ve Weatherall 1982). 

ÇalıĢmamızda intrafibriler remineralizasyonun desteklenmesi amacıyla SBF, 

ikili dentin analoğu olarak Zhang (2009), Kim (2010) ve Qi (2011)’ nin 

çalıĢmalarında kullandıkları Ģekilde poliakrilik asit ve sodyum tripolifosfat ve 

0,5 gr lık Portland siman diskleri hazırlanarak kullanılmıĢtır.   

 

Dentinin mekanik özellikleri mineral yoğunluğuyla doğrudan iliĢkilidir. 

(Markuezan ve ark.,2009; Chen ve ark.2014). Dentin sertlik değerleri 

remineralizasyonun indirekt ölçümü olarak bildirilmiĢtir (Tang ve ark., 2013). 

Sertlik ölçümlerinin yapılabilmesi için ise Knoop, Vickers ve Brinell metodları 

kullanılabilmekte iken Knoop testinin dentin gibi mineralize küçük nesnelerin 

sertlik ölçümleri için kullanılabilirliği belirtilmiĢtir (Kinney 2003). Ayrıca Knoop 

testinin dentinin belli açılarda gösterdiği anisotropik modelin ölçümlerinde 

uygun hassasiyeti gösterdiği görülmüĢtür. Ancak maddenin hacmini 

arttırdığımız zaman Vickers’in daha düzgün sonuçlar verdiği görülmüĢtür 

(Wang ve Weiner, 1998). Darvell (2009), sertlik ölçümleri karĢılaĢtırıldığında 

Brittel testinin testte kullanılan topun boyutuna ve izin derinliğine bağlı olarak 

hatalı sonuçlar verebildiği, Vickers testinin lastik kadar elastik materyallerin 

sertliklerinin ölçümlerinde yetersiz olmasıyla birlikte diğer materyallerde 

verdiği sonuçların yeterli olabileceğini, Knoop testinin ise daha yüzeyel izler 

bırakmasından kaynaklı ölçümler yapmakta iken elastik materyallerde alınan 

ölçümlerin yetersiz olabileceğini belirtmiĢtir. Ayrıca dentinin sertlik dereceleri 

değerlendirildiğinde Vickers ölçümlerinin izotropik, Knoop ölçümlerinin üç 

ortogonal planın ikisinde anisotropik sonuçlar verdiği görülmektedir. 

 

ÇalıĢmamızda dentin hacminin Vickers ölçümleri için yeterli olduğu görüldüğü 

için sertlik incelemesinde bu yöntem kullanılmıĢtır.  

 

Genel olarak dentin remineralizasyonunda ekstrafibriler remineralizasyon 

olarak bilinen, kollajen ağlar arasında mineral birikimine dayanan 

mineralizasyon tipi gözlenmektedir. Ancak fonksiyonel remineralizasyon 
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olarak bilinen ve dentinin kollajen fibrillerinin güçlendirilerek mekanik 

özelliklerinin de arttırıldığı remineralizasyon tipinde intrafibriler mineral 

birikimi görülür (Kinney ve ark., 2003; Bertassoni ve ark., 2009; Kim ve ark., 

2010). Remineralize dokular mineral yoğunluğu, mikroyapı ve organik yapıyla 

olan bağlantıları bakımından ıslak koĢullarda normal yapının tüm özelliklerini 

sergilemelidir. Dentin matriksi tip 1 kollajen, non kollajenöz proteinler ve 

minerallerden (karbonatlanmıĢ hidroksiapatit) oluĢmaktadır. Bu mineraller 

ekstrafibriler mineraller olarak bilinen- fibriller arası bölgede ya da intrafibriler 

mineraller olarak bilinen-tropokollajenler arasında görülebilirler. Ġntrafibriler 

mineralizasyonun yokluğunda dentinin mekanik özelliklerinin düĢtüğü 

görülmektedir. Bu nedenle remineralizasyon sonrası sadece mineral birikimi 

mekanik özelliklerinin yerine konulabilmesi için yeterli değildir. Ġntrafibriler 

mineraller demineralizasyona karĢı dirençlidirler ve dentinin elastik 

özelliklerinin sağlanmasında önemlidirler. Ġntrafibriler bölgede kalan 

mineraller non kollajenöz proteinlerle iliĢkilidir ve minerallerin tekrar 

çökelmesinde önemli rol oynarlar. Kuru dentin örneklerinde kollajenin kollaps 

olması nedeniyle yanlıĢ artmıĢ elastik modül ve sertlik değerleri görülür 

(Bertassoni, 2009). Bu nedenle çalıĢmamızda yapılan ölçümler nemli 

koĢullarda yapılmıĢtır.   

 

Kim (2011) çalıĢmasının sonucunda gözlemlediği granüler yapıları 

ekstrafibriler mineralizasyonun göstergesi olduğunu belirtmiĢ, aynı zamanda 

elastikiyet modülünde gözlemlediği artıĢın hem intrafibriler hem de 

ekstrafibriler mineralizasyon artıĢını iĢaret ettiğini bildirmiĢtir. ÇalıĢmamızda 

intrafibriler ve ekstrafibriler remineralizasyon oluĢumu elastikiyet, Young 

modülü, sertlik ölçümleri ve SEM incelemesi sonuçlarına göre 

değerlendirilmiĢtir.  

 

Sağlıklı mineralize dentinin Vickers sertlik değerleri diĢin her bölgesinde, 

diĢin ağız içindeki konumuna ve daimi ya da süt diĢi olmasına bağlı olarak 

değiĢkenlik göstermekle birlikte ortalama 60 VHN olarak bildirilmiĢtir (Hosoya 

ve Marshall, 2005). ÇalıĢmamızda, DM grubunda dentin sertlik değerleri 45.4 
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VHN RM ÜÇÖ grubunda ise 84.2 VHN bulunmuĢtur. DM grubunda sertlik 

değerleri diğer gruplara göre anlamlı derecede düĢük bulunmuĢken (p<0.05) 

bu değer sağlıklı dentine göre de düĢüktür. Flor ya da üzüm çekirdeği 

uygulanmayan, sadece SBF içinde bekletilen kontrol grubunun sertlik 

değerleri demineralize dentinin sertliğine anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuĢtur (p<0.05). RM Kontrol grubunda görülen bu yüksek sertlik 

değiĢimin (55,3 VHN) sadece biomimetik remineralizasyon iĢleminde 

kullanılan, SBF ve Portland simanlardan gelen kalsiyum, fosfat ve hidroksil 

iyonlarından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Flor grubunda ise görülen 

sertlik artıĢının florun kalsiyum ile bileĢik oluĢturarak çökelmesinden 

olabileceği, RM ÜÇÖ grubunda ise prolinden zengin tip 1 kollajen ile 

proantosiyanidinin bağ oluĢturarak dentin yapısını desteklemesi sonucu 

kalsiyum, fosfat ve hidroksil iyonlarının çökelebileceği ve remineralizasyonun 

sağlanabileceği organik yapı iskelesini desteklemesiyle mineral birikiminin 

daha fazla olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Elde edilen bulgular 

birçok araĢtırmacının çalıĢma sonuçlarını da destekler niteliktedir (Xie ve 

ark., 2008; Phabhakar ve ark., 2012; Mirkarimi ve ark., 2013; Tang 2013; 

Epasinghe ve ark., 2014). Bulgularımız sağlıklı dentinle kıyaslandığı zaman 

DM grubunun (45.4 VHN) sağlıklı dentine göre (60 VHN) düĢük değerler 

sergilemekte iken RM kontrol grubunda (55.3 VHN) sağlıklı dentinden 

ortalama olarak düĢük olmakla birlikte daha yakın olduğu görülmektedir. RM 

F (67.8 VHN) ve RM ÜÇÖ (84.2 VHN) grubunda ise RM ÜÇÖ de daha 

yüksek olmakla birlikte sağlıklı dentin ortalamasının üzerinde, sonuçlar elde 

edilmiĢtir.  

 

Elastikiyet modülü incelemesi sonrasında görülen değerler en düĢükten en 

yükseğe doğru DM<RM Kontrol<RM F<RM ÜÇÖ Ģeklindedir. Üzüm 

çekirdeğinin elastikiyet modülünü arttırması Castellan (2010) ve Kim 

(2011)’in çalıĢmalarında savundukları kollajen dokuyu destekleyen ajanların 

dentinin mekanik özelliklerini de arttırması görüĢü ile uyumludur.  
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Sağlam dentinin Young modülü ölçümleri 4000 MPa ile 13200 MPa arasında 

değiĢen değerlerde ölçülmektedir ve bu ölçülerin dentinin mineral yoğunluğu 

ile alakalı olarak değiĢim gösterdiği bildirilmiĢtir (Kinney ve ark., 2003). 

ÇalıĢma sonucunda en düĢükten en yükseğe doğru ölçülen Young modülü 

değerleri DM<RM Kontrol<RM Flor<RM ÜÇÖ olarak görülmüĢtür. 

Demineralizasyon sonrası mineral kaybına bağlı olarak Young modülü 750 

MPa olarak saptanmıĢtır. Demineralizasyon sonrası gözlenen en yüksek artıĢ 

RM ÜÇÖ grubunda olmuĢtur. Bu duruma göre üzüm çekirdeği uygulamasının 

dentinin mineral yoğunluğunu flordan daha fazla arttırdığı sonucuna 

varılabilmektedir.   

 

Mikromorfolojik incelemelerde granüler yapıların gözlenmesi ekstrafibriler 

mineralizasyonun iĢareti iken (Kinney ve ark., 2003; Zheng ve ark., 2003; 

Kim ve ark., 2011; Qi ve ark., 2011) çalıĢmamızda RM ÜÇÖ grubunda daha 

yoğun olmak üzere hem RMF hem de RM ÜÇÖ grubunda tüm dentin 

yüzeyinin granüler yapı oluĢumları ile kaplandığı gözlenmiĢtir. RM Kontrol 

grubunda ise dentin tübüllerinin tamamen tıkanmadığı görülmüĢtür. Bu 

bulgular ekstrafibriler remineralizasyonun RM ÜÇÖ grubunda daha fazla 

olmak üzere hem RM ÜÇÖ hem de RMF grubunda sağlandığının bir 

göstergesi olarak değerlendirilmiĢtir. Tang (2013)’ın çalıĢmasında olduğu gibi 

RM ÜÇÖ ve RM F grubunda peritübüler ve intertübüler dentin tamamen 

mineral depozitleriyle kaplandığı görülmüĢtür. 

  

EDX analiz sonuçlarında kalsiyum, fosfor ve oksijen oranlarının gruplar 

arasında sayısal olarak değiĢkenlik göstermekle birlikte her grupta kendi 

içinde belirgin olarak yüksek olduğu görülmektedir. Analiz sonucunda RM F 

grubunda flor elementinin görülmemesiyle birlikte remineralizasyonun kontrol 

grubuna göre yüksek olduğu görülmüĢtür. Bu durumun dentin örneklerinin bir 

kere flor solüsyonu içine atılıp bekletildikten sonra her solüsyon değiĢiminde 

tekrar flor uygulanmaması nedeniyle kalsiyum iyonlarınına flor ile bileĢik 

oluĢturarak ortamdan uzaklaĢması sonucunda ortaya çıktığı varsayılmıĢtır. 

Bununla birlikte DM ve RM kontrol grubundan yüksek görülen 
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remineralizasyon seviyelerinin, Kim (2010)’in çalıĢmasında belirttiği gibi 

remineralizasyonun ilk belirtilerinin 48 saatlik aĢamada görülmesi sonrasında 

remineralizasyon sürecinin oluĢan çekirdek kristallerin büyümesi nedeniyle 

olduğu düĢünülmüĢtür.   

 

Sert dokuların esas yapıtaĢı olan kollajen fibriller biomineralizasyonda görev 

almaktadır (Traub ve ark., 1989; Landis ve ark., 1996). Kollajen tek baĢına 

mineralizasyonun oluĢmasını sağlamamakta (Honda ve ark., 2007), 

mineralizasyonun oluĢumu kollajen ile non-kollajenöz proteinler arasındaki 

bağlantı ile düzenlenmektedir (Boskey A.L., 1998; Weiner ve Addadi, 1997). 

Ex-vivo çalıĢmalarda asidik non kollajenöz proteinlerin kristal nükleasyonu ve 

büyümesini belirleyerek mineralize sert doku içinde apatit birikimini 

düzenlediği gösterilmiĢtir (Saito ve ark., 1997; Boskey A.L., 1998; Goldberg 

ve ark., 2001). Fonksiyonel remineralizasyonda  gözlenen intrafibriler 

remineralizasyonun dentinin mekanik özelliklerini arttırdığı yönündeki görüĢe 

paralel olarak (Kinney ve ark., 2003; Bertassoni ve ark., 2010; Kim ve ark., 

2010) remineralize edilen tüm örneklerin mekanik özelliklerinin arttığı 

gözlenmiĢtir. Kollajen dokuyu destekleyici özelliği olan üzüm çekirdeği 

grubunda anlamlı olarak daha yüksek olmak üzere tüm gruplarda gözlenen 

artıĢın biomimetik remineralizasyon protokolünün fonksiyonel 

remineralizasyonu desteklediğini göstermektedir.  

 

Kim (2011) çalıĢmasında hem granüler yapıların artıĢının hem de elastik 

modüldeki artıĢın birlikte görülmesini örneklerde hem ekstrafilbriler hem de 

intrafibriler remineralizasyonda artıĢın göstergesi olduğunu belirtmiĢtir. 

Elastik modül bulguları ve SEM incelemesinde gözlenen oluĢumların 

değerlendirilmesi ile RM F grubunun RM Kontrol grubundan, RM ÜÇÖ 

grubunun RM F grubundan daha yüksek elastik modül değerleri göstermesi 

ve daha yoğun granüler yapı oluĢumlarının izlenmesi ile üzüm çekirdeği 

özünün hem ekstrafibriler hem de intrafilriler remineralizasyonu flor 

uygulamasına göre daha iyi sağladığı sonucuna varılmıĢtır. Bu bulgular 

ıĢığında biomimetik remineralizasyonun fonksiyonel remineralizasyonu 
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sağladığı görüĢü desteklenirken remineralize edici bir ajan uygulamasının 

remineralizasyon seviyesini etkileyeceği sonucuna varılabilir. Dentin gibi 

yoğun organik doku ihtiva eden dokuda kollajen dokuyu destekleyen bir ajan 

olan ÜÇÖ’ nün  remineralizasyon seviyesini arttırabileceği söylenebilir. 

 

ÇalıĢmamızda dentin mikrosertiği, elastikiyet ve Young modülü değerlerinin 

birbirleriyle paralel olarak değiĢim göstermiĢlerdir. Bu durum mekanik 

özelliklerin remineralizasyon derecesi ile alakalı olduğunu belirten 

araĢtırmacıları destekler niteliktedir (Zheng ve ark., 2003; Burwell ve ark 

2012). Aynı zamanda Young modülünün, Vickers sertlik değerleriyle birlikte 

değerlendirilmesinin de anlamlı olduğu (Kinney, 2003), Young modülündeki 

artıĢın daha çok yapının kalsiyum içeriğiyle alakalı olduğu  (Wang ve Weiner, 

1998)  EDX analizi ile ölçülen kalsiyum değerlerinin artıĢı ile desteklenmiĢtir.  

 

ÜÇÖ ve NaF’ nin remineralize edici etkisindeki farklılıklar iki faktöre 

bağlanmıĢtır. Birincisi PA- kollajen etkileĢimi ile bozulmuĢ kollajen matriksini 

güçlendirmesi ve matriks metalloproteinaz (MMP) aktivitesini önlemesi ile 

enzimatik yıkıma karĢı matriks dayanıklılığını arttırmasıdır. Ġkinci olarak ÜÇÖ 

demineralize dentinin yüzeyel tabakasında mineral depolanmasını sağlar. 

dentin yüzeyinde hidroksiapatit oluĢumuna yardımcı olur (Tang ve ark., 

2013). Tang (2013) çalıĢmasında remineralizasyon sırasında CaCO3 

oluĢumu gözlemiĢ bunun da hidroksiapatit ya da karbonatlanmıĢ 

hidroksiapatite çevrileceğini ifade etmiĢtir. ÇalıĢmamızda dentin sertlik, 

elastikiyet ve Young modülünün birlikte en yüksek olduğu grup üzüm 

çekirdeği özü uygulanan grup olarak bulunmuĢ, florun da remineralizasyonu 

kontrol grubuna göre daha iyi sağladığı görülmüĢtür. Florun altın standart 

olarak bilinmesiyle birlikte dentin üzerinde olan etkisinin ÜÇÖ den daha az 

oluĢu Tang (2013)’ün belirttiği gibi ÜÇÖ nün kollajeni desteklemesi, MMP 

aktivitesini engellemesi ve yüzeyde mineral depolanmasını desteklemesi ile 

ilgili olduğu düĢünülmüĢtür. 
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Demineralize dentinin remineralize olması için çeĢitli Ģartlar sağlanmalıdır. 

Bunlar; kollajen yapının mineral büyümesi için yapı iskelesi olarak görev 

yapması (Gonzalez-Cabezas, 2010), kalan apatit kristallerin mineral birikimi 

için çekirdek görevi görmesi ya da tamamen demineralize dentinde yeni 

oluĢan kristallerinin olması (Xu, 2010), kalsiyum ve fosfat içeren 

remineralizasyon solüsyonunun lezyon içinde mineral birikimi için kaynak 

görevi görmesidir (Peters, 2010). ÇalıĢmamızda demineralize edilen dentin 

örneklerinde kalan çekirdek kristal yapıların olup olmadığı kesin olarak 

anlaĢılamadığı için remineralizasyonun indüklenmesinde kollajen dokunun 

desteklenmesinin yanısıra kalan apatit yapıların da rol oynamıĢ olabileceği 

de düĢünülmüĢtür.   

 

Sonuç olarak, doğal ve etkili bir yöntem olan üzüm çekirdeği özünün dentin 

remineralizasyonunda flordan daha etkili olduğu saptanmıĢtır. Ancak bu 

etkinin sadece PA’ dan mı yoksa materyal içindeki baĢka remineralize edici 

bir bileĢikten mi kaynaklandığı saptanamamaktadır. Antikaryojenik, 

antioksidan, antitümöral aktiviteleri gibi insan sağlığına olumlu etkileri olan 

ÜÇÖ’ nün dentin demineralizasyonunda kullanılabileceği düĢünülmüĢtür. Bu 

amaçla ÜÇÖ restoratif materyallerin ya da diĢ macunlarının yapısına 

katılabileceği gibi solüsyon halinde dentin yüzeyine de uygulanabileceği 

kanısındayız. Ancak in-vitro koĢullarda yürütülen çalıĢmamızda ulaĢtığımız 

sonuçların in-vivo uzun dönemli çalıĢmalarla desteklenmesi gerekmektedir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Demineralize edilen dentin örnekleri üzerinde herhangi remineralize edici 

ajan uygulanmadığı durumlarla flor ve üzüm çekirdeği özü uygulamasının 

dentin üzerindeki remineralize edici etkilerinin değerlendirildiği çalıĢmamızın 

sonuçları istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte; 

 Demineralize edilen tüm örneklerin sertlik, elastikiyet ve Young 

modülü değerleri remineralizasyon uygulanan tüm gruplardan 

düĢük olduğu (p<0,05), 

 

 Remineralizasyon protokolüne sokulan tüm örneklerde hem 

intrafibriler hem de ekstrafibriler remineralizasyonunun 

gözlendiği, 

 

 RM F grubunun sertlik, elastikiyet ve Young modülü değerlerinin 

DM ve RM Kontrol grubundan yüksekken RM ÜÇÖ grubundan 

düĢük olduğu (p<0,05), 

 

 RM ÜÇÖ grubunun sertlik, elastikiyet ve Young modülü 

değerlerinin diğer tüm gruplardan yüksek olduğu görülmüĢtür 

(p<0,05). 

 

 Sem incelemesi sonucuna göre DM grubunda tüm dentin 

tübüllerinin açıldığı, RM Kontrol grubunda oluĢan granüler 

yapıların dentin tübüllerini az miktarda kapattığı, RM F 

grubunda tüm yüzeyde granüler yapıların oluĢtuğu ve tüm 

dentin tübüllerinin tıkandığı ancak RM ÜÇÖ grubunda görülen 

granüler yapıların daha yoğun bir tabaka oluĢturarak tıkanmayı 

tamamen sağladığı görülmüĢtür. 

 

 EDX analizi sonucunda DM grubunda Ca ve P değerlerinin 

diğer tüm gruplardan ve normal dentinden düĢük olduğu, 
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 Ca miktarının normal dentine en yakın olduğu grubun RM 

Kontrol, 

 

 P miktarının normal dentine en yakın olduğu grubun RM ÜÇÖ, 

 

 Ca/P oranının normal dentine en yakın olduğu grubun DM 

grubu olduğu görülmüĢtür.    

 

Buna göre aynı Ģartlarda üzüm çekirdeği uygulamasının flor uygulamasından 

daha yüksek oranda intrafibriler ve ekstrafibriler remineralizasyon oluĢumunu 

sağladığı, üzüm çekirdeği özünün demineralize dentin örneklerinde flordan 

daha baĢarılı sonuçlar sergilemesinin klinik uygulamalarda enfekte dentinin 

uzaklaĢtırılması sonrası etkilenmiĢ çürük dentinin bırakıldığı durumlarda 

remineralizasyonu sağlayabileceği, bu amaçla restorasyon iĢlemi öncesinde 

etkilenmiĢ dentin yüzeyine uygulanabileceği ya da restoratif materyalin 

yapısına eklenebileceği düĢünülmüĢtür. çalıĢmamınız sonucunda üzüm 

çekirdeği özünün klinikte flor uygulamasına alternatif olabilecek yeni ve toksik 

olmayan bir materyal olduğu kanısına varılmıĢtır. Ancak in-vitro koĢullarda 

yürütülen çalıĢmamızın kliniğe uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi için in-

vivo çalıĢmalara gerek duyulmaktadır.  
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ÖZET 

 

Üzüm Çekirdeği Ekstresi Ve Florun Biomimetik Dentin 

Remineralizasyonundaki Etkileri  

 

ÇalıĢmamızda demineralize edilmiĢ dentin örnekleri üzerinde biomimetik 

remineralizasyon prosedüründe flor ve üzüm çekirdeği özünün remineralize 

edici etkilerinin karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır.  

 

ÇalıĢmamızda 1X3X7 mm ölçülerinde hazırlanan 112 dentin örnekleği 

demineralizasyon solüsyonunda 10 gün, demineralizasyon solüsyonu her 

gün değiĢtirilerek bekletilmiĢtir. Demineralizasyon iĢlemi sonrası dentinin 

sertlik, elastikiyet ve Young Modülü değerlerinin ölçülmesi ve SEM 

incelemesinin yapılması için bir grup örnek (28 örnek) ayrılmıĢtır. Geri kalan 

örnekler rastgele olmak üzere ve her grupta 28 örnek olacak Ģekilde kontrol 

(RM Kontrol),  flor (RM Flor), ve üzüm çekirdeği özü (RM ÜÇÖ) solüsyonu 

uygulanmak üzere ayrılmıĢtır. Tüm örnekler gruplara göre ya üzüm çekirdeği 

özü solüsyonunda ya da 1000 ppm flor solüsyonu içinde 10’ar dk. tek sefere 

mahsus olmak üzere bekletilmiĢtir. Kontrol grubuna ise herhangi bir iĢlem 

uygulanmadan remineralizasyon solüsyonu olarak kullanılan SBF içine 

atılmıĢtır. Tüm diĢ örnekleri ayrı ayrı 15 ml SBF içine konulmuĢtur. SBF içine 

kalsiyum ve hidroksil iyon kaynağı olması için önceden % 100 nemli ortamda 

ve 37 0C’ de 1 hafta bekletilerek hazırlanmıĢ standart 0.5 gr. Portland siman 

diskleri konulmuĢtur. SBF her 48 saatte bir değiĢtirilirken Portland siman 

diskleri değiĢtirilmeden korunmuĢtur. 6 haftalık biomimetik remineralizasyon 

süresi sonunda tüm örnekler mikrosertlik, elastikiyet ya da Young modülü 

ölçümleri için hazırlanmıĢtır. Her grupta 2 Ģer örnekte SEM ve EDX ölçümü 

yapılmıĢtır.  

  

Alınan sonuçlara göre demineralizasyon sonrası tüm örneklerde sertlik, 

elastikiyet ve Young modülü değerleri remineralizasyon uygulanan tüm 

gruplara göre anlamlı derecede düĢükken (p<0.05) SEM görüntülerinde tüm 
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dentin tübüllerinin açılarak yüzeyin düzenli bir Ģekilde demineralize olduğu 

görülmüĢtür. EDX analiz sonuçlarına göre DM grubu kalsiyum ve fosfat iyon 

miktarı karĢılaĢtırıldığında tüm gruplar arasında en düĢük değerleri 

sergilemektedir. Remineralize edilen örneklerin tümünde ise mikrosertlik, 

elastikiyet ve Young modülü değerlerinin demineralizasyon grubuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüĢtür. (p<0.05)  

 

Remineralize edilen örnekler kendi aralarında değerlendirildiğinde RM Flor 

grubu RM Kontrol grubuna göre, RM ÜÇÖ grubu RM Flor grubu ve RM 

Kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olmak üzere tüm ölçümlerde 

daha yüksek değerler sergilemiĢtir. (p<0.05) SEM incelesi sonrasında ise RM 

Kontrol grubunda, demineralizasyon sonrası açılan dentin tübüllerinin bir 

kısmının tıkandığı ancak tam bir kapanmanın sağlanmadığı, RM F grubunda 

tüm tübüllerin tamamen tıkandığı, yüzeyde granüler yapıların oluĢtuğu 

görülmüĢtür. RM ÜÇÖ grubunda ise tüm dentin tübüllerinin flor grubuna 

benzer Ģekilde tıkandığı, yüzeyin tamamen granüler yapılarla kapandığı 

görülmüĢtür ancak görülen bu granüler yapıların RM F grubundan daha kalın 

bir bantta izlenmiĢtir. 

 

Sonuç olarak dentin yüzeyinde üzüm çekirdeği özünün flordan daha etkili bir 

remineralizasyon ajanı olduğu saptanmıĢtır. Bu bulgular doğrultusunda üzüm 

çekirdeği özünün restorasyon öncesi dentin yüzeyine uygulanması ya da 

restorasyon materyallerinin yapısına katılmasının sekonder çürük riskini 

azaltabileceği ve bu konuda in vivo çalıĢmalara ihtiyaç olduğu kanısındayız.  

 

Anahtar sözcükler: biomimetik, dentin, flor, remineralizasyon, üzüm 

çekirdeği özü.  
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SUMMARY 
 

The Effect Of Grape Seed Extract And Fluor On Biomimetic 

Remineralization Of Dentin  

 

In this study, remineralization properties of fluoride and grape seed extract 

are compared in biomimetic remineralization procedure of dentin on 

demineralized dentin samples. 

 

112 dentin samples with a size of 1x 3 x7 mm are demineralized for 10 days 

in demineralization solution. Demineralization solution is replaced every day. 

After demineralization procedure a group of samples (28 samples) are 

selected for hardness, elasticity, Young's modulus (tensile modulus) and 

SEM analysis. Rest of the samples are randomly divided into three group  of 

control (RM Control), fluoride application (RM Fluoride) and grape seed 

extract application group (RM GSE). All samples are kept, according to their 

group, either in grape seed extract solution or in fluoride solution for 10 

minutes, only once. Control group samples are directly immersed into SBF, 

which is used as remineralization solution, without any treatment. All teeth 

samples are kept in separate 15 ml SBF solutions. Standard Portland cement 

discs which were kept at %100 relative humidity and 37 0C for one week, are 

placed in SBF solution as calcium and hydroxyl ion source. While SBF is 

replaced every 48 hours, Portland cement discs did not changed. All samples 

are prepared for microhardness, elasticity and Young's modulus 

measurements after a six weeks of biomimetic remineralization process. 

SEM and EDX measurements are carried out on 2 samples from each group. 

 

Results show that demineralization group have significantly lower (p <0.05) 

hardness, elasticity and Young's modulus values than all remineralization 

groups and SEM images Show that all dentinal tubules are widened and 

regularly demineralized. Ġn EDX measurements DM group has the lowest 
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calcium and phospate values among all groups. Remineralized samples have 

statistically significant (p<0.05)  higher microhardness, elasticity and Young's 

modulus values than the demineralized group. Among the remineralized 

samples, RM Fluoride group has statistically significant (p<0.05) higher 

values than RM Control group, RM GSE group has statistically significant 

(p<0.05) higher values than both RM Fluoride and RM Control group in all 

measurements. 

 

SEM results show that some of the widened dentinal tubules of RM Control 

group are not entirely closed. RM Fluoride group show that all the dentinal 

tubules are closed and granular structures are formed on the surface. RM 

GSE group show that all the dentinal tubules are closed and granular 

structures are formed on surface as in RM Fluoride group. However, granular 

structures observed in RM GSE group has broader band. 

 

Consequently, it is determined that grape seed extract is a more effective 

remineralization agent than fluoride. We believe that either pre-application of 

grape seed extract before restoration or addition of grape seed extract in 

restorative materials may result in reduced secondary dental caries risk but it 

needs further in vivo studies. 

 

Key words: biomimetic, dentin, fluor, grape seed extract, remineralization. 
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