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ABSTRACT

Son y&llarda, de/i ik ülkelerde izlenen yayg&n
çürük azal&m&na ra/men, Türkiye gibi geli mekte olan
ço/u ülkelerde di çürü/ü hala önemli bir sa/l&k
sorunu olarak devam etmektedir. Çok de/i kenli bir
hastal&k olmas&na ra/men, çürü/ün kontrol alt&na
al&nmas&ndaki temel sorunlarda birisi de koruyucutedavi edici uygulamalar&n, toplumun de/i ik seviyelerine ula t&r&lmas&ndaki güçlü/üdür. Bu çal& mada;
di hekimli/i hizmetinin s&n&rl&/& oldu/u Güneydo/u
Anadolu k&rsal&ndaki çocuklarda de/i ik koruyucu
uygulamalar incelenmi tir.
Diyarbak&r kentine 55 kilometre uzakl&ktaki
E/il ilçesi yat&l& bölge okulu çal& ma alan& olarak seçildi.
Ya lar& 9-17 aras&nda de/i en toplam 120 çocuk 3
gruba ayr&ld&. Bunlar; grup 1: cam-ionomer fissür
örtücü gurup, grup 2: kontrol grubu ve grup 3: flor jel
grup. Tüm koruyucu uygulamalar okul ortam&nda ve
bir grup di hekimi ve di hekimli/i ö/rencisi taraf&ndan
gerçekle tirildi. ki hekim taraf&ndan gerçekle tirilen ilk
muayenenin sonras&nda çocuklar ikinci y&l&n sonunda
tekrar muayene edildi.
Grup 1, 2 ve 3 için iki y&ll&k ortalama çürük
art& & s&ras&yla 00.07±0.6, 0.82±0.95, 0.68±0.75
olarak belirlendi. Gruplar aras&ndaki fark istatistiksel
olarak anlaml& bulundu (p<0.0001).
Sonuç olarak; s&n&rl& artlara ra/men, ART
yüzey örtücüler gibi basit koruyucu uygulamalar&n
Güneydo/uanadolu uzak k&rsal&nda ya ayan çocuklarda
etkin olabilece/i belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Di çürü/ü, yüzey
örtücü, florlu jel, alan çal& mas&

Despite dramatic and common reduction in
various countries, dental caries is still epidemic in
various developing countries as seen in Turkey.
Although it is a multifactorial disease, one of the basic
problems to fight with dental caries is the limitations
of the preventive and operative treatment alternatives
to attain to various part of the community. In this
study, various preventive measures have been studied
in a child group living in rural south-eastern Anatolia in
where dental service is limited.
A regional boarding school in E/il district, 55
kilometers Diyarbakir city, was selected as study site.
One-hundred-twenty children whose age range was 9
to 17 were divided 3 groups as follows; group 1- ARTglass-ionomer sealant group, group 2- control group,
and group 3- fluoride gel group. Each preventive
procedure was performed in the school promises by a
group of dentist and dental students. After the
baseline examination performed by two dentists using
WHO caries criteria, re-examination was performed at
24th month.
Mean caries increment for group 1, 2 and 3
were 0.07±0.6, 0.82±0.95, 0.68±0.75, respectively.
The differences were
statistically
significant
(p<0.0001).
It was concluded from these results that
although limited preventive opportunities, pragmatic
preventive measures such as ART-fissure sealant,
could be effective in the children living in far-rural of
south-eastern Anatolia.
Key words: Dental caries, fissure sealant, fluoride
gel, field trial
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orak sont kullan&ld&. Muayene öncesi her çocu/a ait
demografik bilgiler kar &l&kl& konu ma yoluyla elde
edildi. Bu uygulama esnas&nda çocuklara; karde
say&s&, mesle/i ve ailenin tarlaya sahip olup olmamas&
gibi sorular da soruldu.
1-Her bir birey için çürük-kay&p-dolgulu
di lerin ya da yüzey say&s&n&n hesaplanmas&nda DMFT
ve -S indeksleri kullan&ld&.
2- De/erlendirilen di in etkilenme skoru (0-9
skoru olarak kaydedildi)
WHO skorlamas&nda 1 ve 2 skoruna sahip
olan di yada yüzeyler DMFT yada –S indeksinde
de/erlendirmeye al&nmad& –çürük olarak kabul
edilmedi. WHO skoru 3 ve 4 olan di ler (kavitasyon
gösterenler) çürük olarak alg&land&. Tedavi edilebilecek
nitelikteki tüm çürükler ART tekni/i ile ve bir cam
ionomer restoratif materyal kullan&larak okul ortam&nda
restore edildi. Daha sonra çocuklar 3 gruba ayr&ld&. Bu
grupland&rmada;
a)Daha çok çürük deneyimi olanlar yada skor
1 ve 2 ye daha çok sahip olanlar Grup-1
b)Tamamen çürüksüz olanlar ve di leri
üzerinde skor 1 ve 2 ye de dahil olabilecek herhangi
bir lezyon bar&nd&rmayanlar Grup-2
c)Daha az çürük deneyimi olanlar ve skor 1
yada 2 ye daha az sahip olanlar ise Grup-3
Tüm çocuklara 2 hafta süre ile a/&z hijyen
bilgisi ve e/itimi verildi, f&rça ve macun da/&t&ld&.
Grup 1’deki çocuklara ART yüzey örtücü (her
birinin a/z&nda en az 2 tane olacak ekilde ve tüm
renkli lezyonlar kapat&lacak ekilde, derin olarak
kodlanan tüm molar di okluzalleri)
Grup 2’deki çocuklara hijyen e/iitmi d& &nda
herhangi bir i lem yap&lmad&.
Grup 3’deki çocuklara 6 ayda bir flor jel
uygulamas& yap&ld&. Tüm uygulamalar daha önceden
de/i ik alan çal& malar&nda yeti mi
Di hekimli/i
ö/rencileri taraf&ndan gerçekle tirildi. Çocuklar&n
muayeneleri; alt&nc& ay, 12.ay ve 24.ayda tekrarland&.
Bu çal& mada istatistiksel analizler GraphPad
Prisma V.3 paket program& ile yap&ld&. Verilerin de/erlendirilmesinde tan&mlay&c& istatistiksel metotlar&n (ortalama, standart sapma) yan& s&ra gruplar aras& kar &la t&rmalarda Kruskal Wallis testi, alt grup kar &la t&rmalar&nda Dunn’s çoklu kar &la t&rma testi, gruplar&n
ba lang&ç ve 2 y&l sonuçlar&n&n kar &la t&r&lmas&nda
Wilcoxon testi, nitel verilerin kar &la t&rmalar&nda kikare testi kullan&ld&. Sonuçlar, anlaml&l&k p<0,05
düzeyinde de/erlendirildi.

G'R'%
Son y&llarda, geli mi ülkelerde belirgin bir
çürük azal&m& bildirilmi tir. Bununla beraber de/i ik
çal& malar, çürük enfeksiyonunun az geli mi ve
geli mekte olan ülkelerde hala önemli bir halk sa/l&/&
sorunu olarak devam etti/ini göstermektedir.8
Genel bir bak& aç&s&nda; yüksek çürük yap&c&
diyet, yetersiz oral hijyen, dü ük sosyo kültürel durum,
e/itim seviyesi ve ya am standard&ndan kaynaklanan
direkt ve indirekt etkenlerle beraber, yetersiz korunma
ve bak&m hizmetleri, etkin-yayg&n ve ekonomik olmayan koruyucu uygulamalar da çürük hastal&/&n&n yayg&nla mas&n& kolayla t&rmaktad&r.10,12 Dünyan&n de/i ik
bölgelerinde son y&llarda yap&lan çal& malar da ayn&
ülkenin farkl& bölgelerinde farkl& çürük yayg&nl&klar&
izlenebilmektedir. Dünya Sa/l&k Örgütünün son raporlar&nda, bu durumun alt& çizilmi ve “global dü ün-yerel
hareket et” düsturu vurgulanm& t&r.18
Yaln&zca ekonomik sorunlar de/il ama ayn&
zamanda sosyal, kültürel ve co/rafi farkl&l&klar da di/er
tüm hizmetlerde oldu/u gibi di sa/l&/& hizmetinin
topluma ula t&r&lmas&n& dengesiz hale getirebilmektedir.3 Bu aç&dan di sa/l&/& hizmetindeki temel
dü ünce; di tedavi hizmeti gibi pahal& ve detayl&
ekipman gerektiren yat&r&mlardan ziyade, daha pratik
ve ekonomik erken dönem koruyucu uygulamalar&n
geni letilebilmesi olmal&d&r.
Bu çal& mada; Güneydo/uanadolu k&rsal&nda
ya ayan bir grup çocukta primitif bir tedavi-koruma
program&n&n 24 ayl&k süreçteki etkinli/i yeni çürük
olu umlar& aç&s&ndan de/erlendirilmi tir.
MATERYAL VE METOT

Bu çal& ma; Diyarbak&r il merkezine 55 km
uzakl&ktaki E/il ilçesi yat&l& bölge okulunda Diyarbak&r l
Valili/i ve Diyarbak&r l Milli E/itim Müdürlü/ü’nden
al&nan izin dahilinde gerçekle tirilmi tir. Bu okul, E/il
ilçesine ba/l& 23 köy ve 4 beldede ya ayan toplam 273
ilkö/retim ö/rencisinin e/itim görmesi sebebiyle,
Diyarbak&r ili kuzeydo/usundaki k&rsal alan için iyi bir
örneklem büyüklü/ü elde edilmesine de olanak
sa/lam& t&r.
Tüm muayeneler, 2 deneyimli di hekimi
taraf&nda gerçekle tirildi.
lem öncesi 20 çocukta
uyum muayeneleri yap&ld&. Ara t&r&c& uyumu %95,
ara t&r&c&lar aras& uyum %89 olarak belirlendi. Muayene
i lemi çocuklar&n s&ra üzerinde yatt&/& pozisyonda
(speen position), okulun iyi & &k alan ö/retmenler
odas&nda yap&ld&. lem esnas&nda ayna ve künt uçlu
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BULGULAR
Toplam
120
çocu/un
ortalama
ya &
13.03+1.73 (9 – 17) olarak tespit edildi. Gruplar&n ya
ortalamalar&na ve karde say&lar&na göre da/&l&m&
Tablo-1’de verilmi tir. Çal& ma grubunun k&z/erkek
oran& 27/93 (% 22.5/77.5), ortalama DMFT 0.74
+1.28, ve çürük prevelans& ise %35 olarak belirlendi.
Tüm çocuklara toplam 53 adet ART restorasyonu 29
çocu/a yap&lm& t&r (FS grubunda 18, jel grubunda 11
çocu/a) . Jel grubunda her bir bireye ortalama 3 defa
jel uygulanm& , her uygulama bir çocuk için ortalama
10.3 + 1.27 dakika sürmü tür.

ÜÇ FARKLI GRUBUN BA LANGIÇ ve
24.AY DMF-T DE ERLER

DMF-T

1.50
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ba lang ç
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F jel
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Grafik–1: Üç grup için ba lang&ç ve 24.ay DMFT de/erleri
Tablo–1: Gruplar&n ya ortalamalar&na ve karde say&lar&na
göre da/&l&m& tabloda verilmi tir

Ya>
Karde>
Say?s?

Grup 1

Grup 2

Grup 3

13,27±1,52

13,03±1,61 12,77±2,04 2,44

0,296

7,57±2,67

8,78±2,18

0,011

7,63±3,23

KW

9,02

Üç grubun DMF-T de/erleri aç&s&ndan birbirleri ile kar &la t&r&lmas&nda, ba lang&ç de/erleri aras&nda fark olmas&na ra/men bu fark&n 24.ayda ortadan
kalkt&/& anla &lm& t&r. Gruplar&n 24.ay ve ba lang&ç
DMFT de/erleri aras&ndaki farklar&n (net DMFT art& &)
kar &la t&r&lmas& sonucunda, üç grup aras&nda anlaml&
bir fark elde edilmi tir (Grafik–2) (p<0.0001, Dunn’&n
çoklu kar &la t&rma testi; kontrol-F-jel gruplar& aras&ndaki fark anlams&z bulunmu tur).

p

FS grubunda; 21 çocu/a 1, 17sine 3, 3 üne 4
ve birine 5 olmak üzere toplam 110 adet örtücü
uygulanm& , bunlar&n 47’si ilk alt& ayda yenilenmi tir.
Tek bir yüzey örtücü için ortalama uygulama zaman&
(izolasyondan yükseklik kontrolüne kadar) ortalama
3.23 + 0.47 dk sürmü tür.
kinci y&l&n sonunda; kontrol grubundan 37,
FS grubundan 38 ve jel grubundan 37 çocu/a
ula &labildi. Her bir grup için ba lang&ç ve 24.ay DMFT
de/erleri Tablo-2 ve Grafik-1 de gösterilmi tir. FS
grubunda; ba lang&ç ve 2.y&l DMFT de/erleri aras&ndaki
de/i im istatistiksel olarak anlams&z bulunmu tur
(p=0.461). Gerek kontrol ve gerekse F-jel grubunda
ise ba lang&ç–24.ay çürük de/erleri aras&nda istatistiksel olarak anlaml& bir fark elde edilmi tir.

NET DMF-T FARKLARI

K NC YIL SONUNDA 3 AYRI GRUBUN
NET DMF-T FARKLARI
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Tablo-2: Her bir grup için ba lang&ç ve 24.ay DMFT de/erleri

DMFT

Grup 1

Grup 2

Ba>lang?ç

1,32±1,58

0,03±0,17

0,75±1,17

2. Y?l

1,4±1,71

0,85±1,03

1,38±1,5

-0,74

-3,70

-3,99

0,461

0,0001

0,0001

Z

p

Grup 3

KW

p

27,77

0,0001

2,11

0,349

Seriler 1

kontrol
grubu

F-jel
grubu

GRUPLAR

Grafik–2 Gruplar&n 24.ay ve ba lang&ç DMFT de/erleri
aras&ndaki farklar

28

Atatürk Üniv. Di Hek. Fak. Derg.
Cilt:16, Say&: 2, Y&l: 2006, Sayfa: 26-32

DÜLGERG L, SOYMAN, C VELEK,
ERCAN, OKUR ERCAN

Her bir grup için ba lang&ç ve 24.ay DMFS
de/erleri Tablo–3 ve Grafik–3 de gösterilmi tir. F-jel
ve kontrol grubunda daha anlaml& olmak kayd&yla, FS
grubunda ba lang&ç ve 2.y&l DMFS de/erleri aras&ndaki
de/i im istatistiksel olarak anlaml& bulunmu tur
(kontrol ve jel gruplar& için p<0,0001, FS için p<0.01).
Üç grubun DMF-S de/erleri aç&s&ndan
birbirleri ile kar &la t&r&lmas&nda, ba lang&ç de/erleri
aras&nda fark olmas&na ra/men (p <0.0001) bu fark&n
24.ayda ortadan kalkt&/& belirlenmi tir (p=0.11).
Gruplar&n 24.ay ve ba lang&ç DMFS de/erleri
aras&ndaki farklar&n (net DMFT art& &) kar &la t&r&lmas&
sonucunda, üç grup aras&nda anlaml& bir fark elde
edilmi tir (Grafik-4) (p=0.0035, Dunn’&n çoklu
kar &la t&rma testi; kontrol-F-jel gruplar& aras&ndaki fark
anlams&z bulunmu tur).

K NC YIL SONUNDA 3 FARKLI
GRUBUN NET DMF-S FARKLARI
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GRUPLAR
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Grafik–4: Gruplar&n 24.ay ve ba lang&ç DMFS de/erleri
aras&ndaki farklar
Tablo–3 Her bir grup için ba lang&ç ve 24.ay DMFS de/erleri
Grup 1

Grup 2

Ba>lang?ç

2,61±3,51

0,14±0,83

1,6±3,12

2. Y?l

2,9±3,56

1±1,54

2,32±3,75

-2,59

-3,70

-4,01

0,01

0,0001

0,0001

Z

DMFS

p

Grup 3

KW

p

26,20

0,0001

4,42

0,11

TARTI%MA
Bu çal& mada, ülkemiz k&rsal&na iyi bir örnek olabilece/ine inand&/&m&z Diyarbak&r E/il ilçesi yat&l& bölge okulunda ö/renim gören bir grup çocukta de/i ik
koruyucu uygulamalar&n etkinli/i de/erlendirilmi ve bu
k&rsal grupta fissur sealant&n (FS) iki y&ll&k süre içinde
belirgin bir koruma sa/layabilece/i bulgulanm& t&r.
Literatür verisi ile uyumlu olarak, eker tüketiminin s&n&rl& oldu/u bu k&rsal çocuk toplulu/unda
çürük prevelans& da %35 gibi oldukça dü ük bir
de/erde hesaplanm& t&r. Bununla beraber çal& mam&z&n
en büyük eksikli/i, gruplar&n olu turulmas& esnas&nda
homojen bir çürük da/&l&m&n&n elde edilememi olmas&d&r. Sonuç olarak; FS grubunda en yüksek, jel
grubunda daha dü ük ve kontrol grubunda ise çürüksüz çocuklar&n bir araya getirilmesi sa/lanm& t&r. Asl&nda bu dizayn, koruyucu uygulamalar&n etkinli/ini di
yüzeyine temas etme süreleri ile e le tiren Axelsson1un genel dü üncesini desteklemektedir. Ara t&r&c&; FS
gibi uzun temas süresine sahip uygulamalar&n çürük
riski yüksek, Florlu jel yada vernik gibi uygulamalar&n
ise çürük riski orta düzeyde olan bireylerde tercih
edilmesini önermektedirler. Çal& mam&z bu öneri
do/rultusundad&r ve kontrol grubunun tamamen
çürüksüz bireylerden olu turulmas& da etik kurallar
çerçevesinde uygun görülmektedir. Öte yandan
mevcut çal& ma dizayn&, genel bir bak& aç&s&nda FS, jel
ya da vernik gibi koruyucu uygulamalar&n riskli
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Grafik–3: Üç grup için ba lang&ç ve 24.ay DMFS de/erleri
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çal& mam&zda bu tip etkiden bahsetmek olas& de/ildir.
Çal& mam&zda FS grubunda elde edilen anlaml& çürük
azal&m&n&, iki olas&l&kla aç&klamak mümkün olabilir; aFS lerden flor sal&n&m& ve b- okluzal yüzeylere
uygulanan cis materyali ile bakteriyel kolonizasyonun
bir dereceye kadar azalt&labilmesi.4,13,17,21
Cam ionomer materyallerden ve yüzey
örtücülerden F sal&n&m&n& inceleyen de/i ik çal& malarda bu etkinin ilk 24 saatte en yüksek oldu/u, ancak
sonraki 10-30 gün içinde azalarak dü ük seviyede
devam edebilece/i ifade edilmi tir.11,23 6-11 ya grubu
çocuklarda cis dolgu materyalinin etkinli/ini inceleyen
Koch ve Hatibovic Kofman7 ise, a/&zda artan dolgu
say&s& ile F konsantrasyonu aras&nda belirgin bir ili ki
oldu/unu ve yüksek seviyenin azalarak da olsa 2 y&la
kadar devam edebilece/ini bildirmi lerdir. Ayn&
ara t&r&c&lar, a/za yerle tirilen cam iyonomer dolgularla
6 ayl&k periyotta %25 lik bir MS azal&m& elde
edilebilece/ini de bulgulam& lard&r. Bu bulgulara
paralele olarak geni kapsaml& bir alan çal& mas&nda
Songpaisan ve ark22 da cam iyonomerlerin yüzey
örtücü olarak uygulanmalar& ile özellikle 7-8 ya grubu
çocuklarda belirgin bir MS ve çürük azal&m& elde
edilebilece/ini ifade etmi lerdir.
Çal& mam&zda farkl& gruplardaki MS de/i imi
incelenmemi tir, ancak cis-FS uygulanmas& ile sal&nan
F un farkedilebilir bir MS azal&m& yapmas& muhtemel
görünmemektedir. Bununla beraber, FS uygulanmas&
ile MS nin ekolojik olarak yerle me ihtimali olan
bölgelerin say&s&n&n azalt&lmas& ve buna ba/l& olarak
indirekt bir etki elde edilmi olmas& ihtimali de
dü ünülebilir. Bu öngörü; FS uygulamas& ile tükürükte
3x103 oran&nda MS azal&m& elde eden Gülhan ve
ark.6’n&n, ya lar& 6-8 aras&nda de/i en çocuklarda FS
uygulamas& ile 6 ayl&k belirgin bir MS azal&m& elde eden
Mass ve ark’n&n, bulgular&n& desteklemekte ve FS
grubumuzdaki dü ük çürük olu umunu bir dereceye
kadar aç&klayabilmektedir.13.
Çal& mam&zda FS grubu ile k&yasland&/&nda Fjel ile daha dü ük bir koruma elde edilmi tir. Bu durum
y&ll&k 2 uygulama ile 2-4 y&ll&k süreçte orta derecede bir
kazan&m elde edilebilece/ini vurgulayan Wei ve Yiu24,
Ripa19 ve Johnston ve Lewis9 in bulgular& ile örtü mektedir. Öte yandan benzer bir dizaynda, farkl& flor
protokollerini FS ile 4 y&ll&k saha çal& mas&nda kar &la t&ran Selwitz ve ark20’n&n bulgular&n& da güçlendirmektedir. Ara t&r&c&lar 4 y&l&n sonunda pit ve fissure
örtücülerin tek ba &na uygulanan flor protokollerinden

hastalara uygulanmas& gereklili/ini savunan genel
dü ünce ile de paralellik göstermektedir.
Günümüze kadar yap&lan de/i ik FS çal& malar&nda, süreye ba/l& olarak %98 ila % 7 aras&nda
de/i ik korunma oranlar& elde edilmi tir.15 En son
çal& malarda cam ionomer yüzey örtücüler için de
benzer bulgular elde edilmi , rezin kar &tlar& ile kar &la t&r&ld&/&nda daha az retantif olsalar bile bünyelerindeki flor ile en az klasik örtücüler kadar iyi bir koruma sa/layabilecekleri ifade edilmi tir.16 Çal& mam&z bu
bulguyu do/rulamaktad&r.
Öte yandan FS grubunda elde etti/imiz bulgular; en son derlemede Mejare ve ark n&n genel
sonucunu desteklemektedir.15 Ara t&r&c&lar; dü ük
DMFT’li çocuk ve adolesan gruplar&nda 2 y&ll&k korunma
oran& ortalama %5-%14 aras&ndayken, orta ve yüksek
riskli gruplarda %69-93 (RR %55) aras&nda
de/i ebildi/ini ifade etmi lerdir. Bu durum; yüksek
riskli popülasyonlarda gerek net DMFT art& & ve
gerekse dü ük maliyet aç&s&ndan FS’nin daha uygun
olabilece/i dü üncesini kuvvetlendirmektedir. Ve
çal& mam&zdaki yüksek çürük riskli çocuklarda elde
edilen sonuçlarla uyum içindedir.
Yüzey örtücülerle ilgili çal& malarda s&kl&kla
örtücü uygulanan ya da uygulanmayan di yüzeylerindeki çürük olu um miktarlar& kar &la t&r&lmas&na
ra/men, çok az çal& mada FS nin tüm di lenmedeki
koruyucu etkinli/i incelenmi tir. Bir tanesi kontrol
grubu olmak üzere, bir florlu vernik ve bir rezin FS nin
24 ayl&k süreçte DMFT üzerindeki etkinli/ini inceleyen
Bravo ve ark;2 her bir koruyucu teknik için ayr&ca
yüzdesel ve mutlak çürük azal&m&n& da hesaplam& lard&r. Ara t&r&c&lar ayr&ca; fissürlü (oklüzal, üst molar
palatinal ve alt molar bukkal) ve fissürsüz (mesial,
distal, üst molar bukkal ve alt molar lingual) yüzeylerde de ayr& ayr& çürük geli imini incelemi lerdir.
Bulgular&nda; fissürlü yüzeylerdeki çürük olu umunun
engellenmesi aç&s&ndan FS nin vernikten anlaml& olarak
(%48, p<0.001) daha etkin oldu/u ve yüzdesel
koruma aç&s&ndan aradaki fark&n %50 ye kadar
artabilece/i ifade edilmi tir. Bu çal& madaki en ilginç
sonuç: FS grubunda örtücü uygulanmam&
düz
yüzeylerde de en az vernik grubundaki kadar belirgin
bir korunman&n elde edilmi olmas&d&r. Yüzdesel
kar &la t&rmada da fissürlü olmayan yüzeylerde iki grup
aras&nda çürü/ün engellenmesi aç&s&ndan anlaml& bir
fark bulunamam& t&r. Ara t&r&c&lar bu etkiyi, fs
uygulanm& çocuklar&n s&k muayenelerine ba/l& olarak
Hawthorne etkisine ba/lam&
olsalar da bizim
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çok daha üstün bir koruma sa/layabileceklerini
bulgulam& lard&r.
Çal& mam&zdaki ilginç bulgulardan birisi de
ku kusuz ba lang&çta çürüksüz olan kontrol grubundaki 18 ki inin dentin çürü/ü geli tirmesi ve
çal& ma boyunca toplam 17 yeni skor1 ve 32 yeni skor
2 lezyonun olu mas&d&r. Normal ya am alanlar&nda
ekere ula ma güçlü/e çeken bu çocuk grubunda okul
kantinindeki ekerli yiyeceklerle tan& malar& sonucu
plaktaki ekolojik dengenin bozulmas& ve s&k pH
dü ü lerine ba/l& olarak h&zl& çürük olu umlar&n&n
görülmesi muhtemeldir.13 Bununla beraber, bu durumu
MS nin ikincil bir kolonizasyon periyodu gösterebilece/i
ihtimali üzerinde duran Caufield ve ark.5 n&n çal& malar&
ile aç&klamak da olas&d&r. Ara t&r&c&lar, ilk MS
kolonizasyonunun gerçekle ti/i 1.5-3 ya aras&ndaki
dönemden sonra, çocu/un 10-12 ya aras&nda da
özellikle Streptokokkus sobrinus aç&s&ndan önemli ve
yeni bir yeni kolonizasyon tehlikesi ta &yabilece/ini
ifade etmi lerdir. Çevre ile etkile imleri, hijyen
al& kanl&klar& ve diyet içerikleri ile bu riski ta &yan
bireylerin bu ya lardan sonra h&zl& çürük olu umlar&
gösterebileceklerini de vurgulam& lard&r. Çal& mam&zaki kontrol grubunda MS düzeylerinin takip edilememi
olmas& bu ihtimali de/erlendirebilmemize olanak
tan&mam& t&r. Bu aç&dan bu ihtimal ileriki çal& malarda
de/erlendirilebilecektir.

3.

SONUÇ

10.

Ülkemizin de/i ik yöreleri aras&nda çürük
hastal&/& aç&s&ndan belirgin farklar olmas&na ra/men,
gerek k&rsal ve gerekse ehir ya am&nda geç dönem
süt ve erken dönem daimi di lenmedeki bireyler her
zaman ve önemli bir çürük riski içersinde görülmektedir. Bu aç&dan; daimi di lenmenin ba lamas&ndan
k&sa bir süre sonra, cis-FS gibi primitif ve kolay
uygulanabilir koruyucu yöntemlerle k&sa ve orta
vadede belirgin bir çürük azal&m& elde etmek mümkün
görülmektedir.
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