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ABSTRACT

ÖZET
Klinikte çürük dentinin kald#r#lmas#nda kullan#lan
kriterler, dentinin rengi ve sertli5idir. Ara t#rmac#lar bu
i lemde boyama solüsyonlar#n#n kullan#lmas#n#n, kavitede
b#rak#lmas# muhtemel olan çürük dentinin tespitinde ve
enfekte olmayan tabakan#n kald#r#lmas#n# önlemede yararl#
olabilece5ini bildirmi lerdir.
Bu ara t#rma klini5e yeni ba layan 3. s#n#f
ö5rencileri ile 5. s#n#f ö5rencilerinin açm# olduklar#
kavitelerde, caries detektör yard#m# ile tespit edilen çürük
b#rakma oranlar#n# kar #la t#rmak amac# ile yap#lm# t#r.
Ara t#rmada Di Hastal#klar# ve Tedavisi Anabilim
dal#na ba vuran hastalar#n 139 molar, 43 premolar di ine
3. ve 5. s#n#f ö5rencileri taraf#ndan 95 tane Black I, 87
tane Black II kaviteler açt#r#ld#. Bu kavitelerin 103 tanesi
5. s#n#f ö5rencileri, 79 tanesi 3. s#n#f ö5rencileri taraf#ndan
haz#rland#. Kavitelerdeki çürük varl#5# caries dedektör
yard#m# ile tespit edildi.
Molar ve premolar di lerde haz#rlanan 182
kavitenin 72 tanesinde (%39,6)
boyanma tespit
edilirken, boyanan kavitelerin 32 tanesinin (%44,4)
5.s#n#f ö5rencileri taraf#ndan, 40 tanesinin (%55,6) 3.
s#n#flar taraf#ndan aç#lm# oldu5u tespit edildi. 2 s#n#f
ö5rencileri
aras#ndaki
çürük
b#rakma
oranlar#
kar #la t#r#ld#5#nda istatistiksel olarak anlaml# bir ili ki
bulunamad#. Ayn# ekilde 3. ve 5. s#n#flar#n molar di lerde
çürük b#rakma oranlar# incelendi5inde istatistiksel olarak
anlaml# bir ili ki bulunurken (x2 =P< 0,05) , premolar
di lerde istatistiksel olarak anlaml# bir ili ki tespit
edilememi tir (P>0,05).
Ayn# ö5rencilerin I. ve II. s#n#f kavitelerdeki ba ar#
oranlar# kar #la t#r#ld#5#nda, s#n#f II kavitelerde çürük
b#rakma oranlar# aras#ndaki ili ki istatistiksel olarak
anlaml# bulunurken (P< 0,05), s#n#f I kavitelerde 3. ve 5.
s#n#flar#n çürük b#rakma oranlar# aras#ndaki ili kiler
istatistiksel olarak anlaml# bulunmad# (P>0,05).
Sonuç olarak premolar di lerle kar #la t#r#ld#5#nda,
özellikle çürük lezyonunun daha yayg#n oldu5u ve direk
çal# man#n güç oldu5u molar di lerde 5. s#n#f ö5rencilerinin
kavite haz#rlanmas#ndaki ba ar#s#n#n klinik tecrübe ile
paralel oldu5u görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: çürük, kavite preparasyonu,
boyama solüsyonlar#

The criteria used in removing of carious dentine in
the clinic are colour and hardness. Researchers reported
that the use of staining solution in this process might be
useful in the protection the remove of the level which isn’t
infected and the detection of carious dentine which cavity
may remain.
The research was carried out with the aim of
comparing the rates of remained carious detected by means
of carious detector in the cavities opened by 3rd class and 5th
class students.
In the study, 95 Black I and 87 Black II cavities for
139 molar and 43 premolar teeth of patients appliying for
the Department of Restorative Dentistry were made to
open by 3rd and 5th class students. 103 of these cavities
were prepared by 5th class students, and 79 of them by 3rd
class students.
The existence of carious in cavities was fixed by
means of carious detector. While the staining is fixed in 72
of 182 cavities prepared in molar and premolar teeth (39.6
%) , it was detected that 32 cavities of stained ones (44.4
%) was opened by 5th class students, and 40 of them (55.6
%) was opened by 3rd class students. When the rates of
remaining carious among 2 class students were compared,
there was no statistically significant correlation. ( x 2 =
P>0.05 ) In the same way, when the rates of remaining
carious of the 3rd and 5th class students in molar teeth were
examined, there was statistically significant correlation ( x 2
= P< 0.05 ) but there was no statistically significant
correlation.in premolar teeth.
When success rates of Black I and Black II class
cavities of the same students were compared to, the rates of
remaining carious among 3rd and 5th class students in class
I cavities weren’t statistically significant while there was
statistically significant correlation among the rates of
remaining carious in class II cavities.
In conclusion, when premolar teeth were compared
to, it was observed that especially carious lesions were more
common and in molar teeth which direct study was difficult,
the success in the preperation of cavity of 5th class students
became paralel to clinical experience.
Keywords: caries, cavity preparation, dye solutions
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BULGULAR
Klinik çal# mada ö5renciler taraf#ndan çürüksüz
oldu5u kabul edilen 182, kaviteden 72 (%39,6)
tanesinde caries dedektör yard#m# ile boyanma tespit
edildi. Boyanan kavitelerden 32 tanesi (%44.4) 5.
s#n#flar taraf#ndan aç#l#rken, 40 tanesi (%55.6) 3.
s#n#flar taraf#ndan aç#lm# t#r. Qki s#n#f aras#ndaki
çürük b#rakma oranlan aras#ndaki ili ki istatistiksel
olarak anlaml# bulunmu tur. (p<0.05) (Tablo 1).

Di çürü5ü, a5#zdaki bakterilerin diyetle al#nan
karbonhidratlardan asit olu turmas# sonucunda mine,
dentin ve sement gibi sert dokularda olu ur.1 Çürük,
dentin dokusunda meydana geldi5inde iki farkl#
dekalsifikasyon tabakas# olu tu5u tespit edilmi tir.
Bunlardan ilki yumu ak ve remineralize olamayan
tabaka, ikincisi ise sert, orta derecede dekalsifiye ve
remineralize olabilen tabakad#r.
Dentin çürü5ünün klinik tespitinde kullan#lan
kriterler, dentin dokusunun rengi ve sertli5idir. Ancak
bu amaçla sertlik kriterinin kullan#lmas# her zaman
güvenli olmayabilir2 Renklenme ise sadece kronik
çürüklerde göz önünde tutulabilmekte olup, akut
çürüklerde daha az belirgindir ve bakteriyel invazyon
genellikle diffüz görünümdedir. Ayn# zamanda bu
yöntemler, hem klinik deneyim gerektirmeleri hem de
sübjektif olmalar# nedeni ile bazen yetersiz kalabilmektedir.3 Ara t#r#c#lar boyama solüsyonlar#n#n, kavitede b#rak#labilen çürük denlinin tespitinde ve enfekte
olmayan tabakan#n kald#r#lmas#n# önlemede yararl# olabilece5ini bildirmi lerdir.4
Bu çal# mada 3. s#n#fta klini5e yeni ba layan
ö5rencilerin açt#klar# kavitelerde çürük b#rakma oranlan ile 5. s#n#fta bulunan ö5rencilerin çürük b#rakma
oranlar#n#n caries-dedektör yard#m# ile tespiti
amaçlanm# t#r.

Tablo l. 3. ve 5. S#n#f ö5rencilerinin açt#klar# kavitelerde boyanan
di lerin da5#l#m# ve istatistiksel kar #la t#rmas#

Çürük
Var

S#n#flar

n

Yok
%

n

X2

Toplam

P

%

3. s#n#f

32

44.4

71

64.5

103 56.6 7.158 0.007

5. s#n#f

40

55.6 39

35.5

79

43.4

Toplam

72

100

182

100

100

110

3. ve 5. s#n#flar#n kavite açt#klar# premolar
di lerdeki çürük b#rakma oranlar# incelendi5inde;
çürük b#rak#lan kavitelerin % 51.9'unu 3. s#n#flar#n,
% 48.l'ini ise 5.s#n#flar#n açt#5# saptanm# t#r. Qki grup
aras#ndaki bu fark istatistiksel olarak anlaml#
bulunmam# t#r.(p>0.05)(Tablo 2)
3. ve 5. s#n#flar#n kavite açt#klar# molar
di lerdeki çürük b#rakma oranlar# incelendi5inde;
çürük b#rak#lan kavitelerin % 57.8'ini 3. s#n#flar#n, %
42.2'sini ise 5. s#n#flar#n açt#5# saptanm# t#r. Qki grup
aras#ndaki bu fark istatistiksel olarak anlaml#
bulunmu tur. (p<0.05) (Tablo3)

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çal# ma Atatürk Üniversitesi Di Hastal#klar#
ve Tedavisi Anabilim Dal#na tedavi görmek için
ba vuran hastalarda yap#lm# t#r. Bir ö5retim görevlisinin denetiminde, dentin lezyonu bulunan 182 adet
di e 95 tane I. s#n#f ve 87 tane II. s#n#f kavite haz#rlanm# t#r. Bu kavitelerden 103 tanesi 5. s#n#f ö5rencileri,
79 tanesi 3. s#n#f ö5rencileri taraf#ndan aç#l#rken, yine
bu kavitelerin 139 tanesi molar di lere, 43 tanesi
ise premolar di lere aç#lm# t#r. Ö5rencinin çürük
lezyonunu temizledi5ine kanaat getirdi5i noktada,
ö5retim görevlisi taraf#ndan aç#lan kavitelere caries
dedekör uygulanm# ve 10 saniye bekletildikten sonra bol su ile y#kanm# t#r. Di in numaras#, hangi tip
kavite aç#ld#5#, caries dedektör ile boyanma olup olmad#5# kartlara kaydedilmi , boyanma olan di lerin çürük kald#rma i lemleri tekrar yap#larak
restorasyonlar tamamlanm# t#r.
Sonuçlar ki kare testi ile istatistiksel olarak
de5erlendirilmi tir.

Tablo 2. 3. ve 5. s#n#f ö5rencilerinin premolar di lerde açt#klar#
kavitelerdeki boyanan di lerin da5#l#m# ve istatistiksel
kar #la t#rmas#
Çürük
Var

S#n#flar

n

25

Yok
% n

Toplam

X2

P

%

3. s#n#f

14

51.9 4

25.0 18

41.9 2.976 0.084

5. s#n#f

13

48.1 12

75.0 25

58.1

Toplam 27

100 16

100 43

100
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TARTI)MA
Dentin çürü5ü yüzeyel ve derin olmak üzere
iki tabakadan olu maktad#r. Yüzeyel tabaka ileri
derecede dekalsifiyedir. Dejenere kollejen lifler ve
tekrar kalsif#ye edilemeyen odontoblastik proçesi
içermektedir. Bunun alt#ndaki ikinci tabaka ise orta
derecede dekalsifiye olup, s#n#rl# dejenerasyon
gösteren kollejen lifleri ve tekrar kalsif#ye olabilen
odontoblastik proçesi içermektedir.5-7 Di5er taraftan,
bakteriyel invazyon yaln#z birinci tabakada bulundu5u
için % 5'lik bazik fuksin propilen glukol
solüsyonu birinci tabakay# boyamakta fakat ikinci
tabakay# boyamamaktad#r.
Kidd ve arkada lar#n#n8 yapt#klar# çal# mada, 201
kavitede caries detektör kullan#larak boyanan ve boyanmayan bölgeler mikrobiyolojik olarak incelenmi
ve iki bölge aras#nda önemli bir fark saptanamam# t#r.
Bu ara t#r#c#lar, optik ve konvensiyonel yöntemle
çürük tespitinin yeterli oldu5unu ve boyama yöntemi
ile çürük tespitinin istenmeyen doku kald#r#lmas#na
neden olabilece5ini bildirmi lerdir.
Anderson ve arkada lar#9 ise propilen glukol
içinde % 5 bazik fuksin içeren boyama solüsyonlar#
ile boyanan dentinin boyanmayan dentine göre
1300 kat daha fazla mikroorganizma içerdi5ini bilirmi lerdir. Gözden kaçm# olan bu enfekte dentinin,
tekrarlayan çürüklerin en önemli sebebi oldu5u ileri
sürülmü ve bu dentin tabakas#n# tespit etmek için baz#
ara t#rmalar yap#lm# t#r.10,11
Çal# mam#zda 3. ve 5. s#n#flar#n kavite açt#klar#
premolar di lerdeki çürük b#rakma oranlan incelendi5inde; çürük b#rak#lan kavitelerin % 51.9'unu 3.
s#n#flar#n, % 48.l' ini ise 5.s#n#flar#n açt#5# saptanm# t#r.
Molar di lerdeki çürük b#rakma oranlan ise; 3. s#n#flar için
% 57.8, 5.s#n#flar için ise % 42.2 olarak belirlenmi tir. Qki
grup aras#ndaki bu fark istatistiksel olarak anlaml#
bulunmu tur ve 3.s#n#flar#n molar di lerde açt#klar#
kavitelerin daha fazla boyanmas#n#n arka grup di lerde
çürük kald#rma ve çürü5ü görme i lemlerinin daha zor
olmas#ndan kaynakland#5# dü ünülmü tür. Benzer ekilde
Gürgan10 da % 5 bazik fuksin-propilen solüsyonuyla
yapt#5# ara t#rmas#nda, boyanan di lerin % 73' ünün
molar di ler oldu5unu saptam# t#r.
3. ve 5. s#n#flar#n açt#klar# I.s#n#f kavitelerde çürük
b#rakma oranlar# incelendi5inde; çürük b#rak#lan
kavitelerin % 53.8'ini 3. s#n#flar#n, %46.2'ini ise 5.
s#n#flar#n açt#5# saptanm# t#r. II. s#n#f kavitelerde çürük
b#rakma oranlar# ise; 3.s#n#flar için % 56.5, 5. s#n#flar için
% 43.5 olarak saptanm# t#r. Qki grup aras#ndaki fark II.

Tablo 3. 3. ve 5. s#n#f ö5rencilerinin molar di lerde açt#klar#
kavitelerdeki boyanan di lerin da5#l#m# ve istatistiksel
kar #la t#rmas#
Çürük
Yok

S#n#flar

Var
n

%

3. s#n#f

26

57.8

5. s#n#f

19

42.2

59

62.8

100

94

100

Toplam 45

n

Toplam

X2

P

%
35 37.2

61 43.9 5.215 0.029
78

56.1

139 100

3. ve 5. s#n#flar#n açt#klar# I. s#n#f kavitelerde
çürük b#rakma oranlar# incelendi5inde; çürük b#rak#lan
kavitelerin % 53.8'ini 3. s#n#flar#n, % 46.2'sini ise 5.s#n#flar#n açt#5# saptanm# t#r. Qki grup aras#ndaki bu fark
istatistiksel olarak anlaml# bulunmam# t#r. (p>0.05 )
(Tablo4)
3. ve 5. s#n#flar#n açt#klar# II. s#n#f kavitelerde
çürük b#rakma oranlan incelendi5inde; çürük b#rak#lan
kavitelerin % 56.5'ini 3. s#n#flar#n, % 43.5'ini ise
5.s#n#flar#n açt#5# saptanm# t#r. Qki grup aras#ndaki bu
fark istatistiksel olarak anlaml# bulunmu tur. (p<0.05)
(Tablo5)

Tablo 4. 3. ve 5. s#n#f ö5rencilerinin açt#klar# Black I
kavitelerdeki boyanan di lerin da5#l#m# ve istatistiksel
kar #la t#rmas#
Çürük
Yok

Var

S#n#flar

n

%

Toplam

n

X2

P

%

3. s#n#f

14

53.8 27

39.1 41

43.2 1.667 0.197

5. s#n#f

12

46.2 42

60.9 54

56.8

100

100

100

Toplam 26

69

95

Tablo 5.3. ve 5. s#n#f ö5rencilerinin açt#klar# Black II
kavitelerdeki boyanan di lerin da5#l#m# ve istatistiksel
kar #la t#rmas#
Çürük
Yok

Var

S#n#flar

n

%

n

X2

Toplam

P

%

3. s#n#f

26

56.5 12

29.3

38

43.7 6.545 0.011

5. s#n#f

20

43.5 29

70.7

49

56.3

100

100

Toplam 46

41

87

100
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S#n#f kavitelerde istatistiksel olarak anlaml# bulunmu tur. II. s#n#f kavitelerde daha fazla çürük b#rak#lmas#n#n buccoproksimal ve linguoproksimal duvarlardaki kavite preparasyonu i lemlerinin daha güç
olmas#ndan ve görü alan#n#n bu bölgelerde daha
k#s#tl# olmas#ndan kaynakland#5# dü ünülmü tür. Belli
ve arkada lar#11 da caries detektör kullanarak yapt#klar#
çal# malar#nda en fazla boyanman#n (%51) II. s#n#f
kavitelerde bulundu5unu saptam# lard#r.
Klinik çal# mam#zda çürük b#rak#lan kavitelerin %
55.6' s#n#n 3. s#n#flar taraf#ndan aç#ld#5#, % 44.4'ünün ise
5. s#n#flar taraf#ndan aç#ld#5# saptanm# t#r. S#n#flar aras#ndaki bu fark#n klini5e ilk defa 3. s#n#fta ç#kan ö5rencilerin tecrübesizli5inden kaynakland#5# dü ünülmü tür. 5. s#n#fta bulunan ö5rencilerin tedavi ettikleri hasta
say#lar#n#n artmas#na ba5l# olarak tecrübelerinin artmas#yla kavitelerde b#rakt#klar# çürük oranlar# da azalmaktad#r. Franco ve arkada lar#12 di hekimli5i ö5rencilerinin
e5itiminde boyama solüsyonlar#n#n kullan#lmas#n#n ö5retim üyelerine kolayl#k sa5layaca5#m bildirmi lerdir. Bu
çal# man#n sonuçlan da sübjektif olarak çürük tespitinin
klinik deneyim gerektirmesi nedeniyle ö5renci e5itiminde
çürü5ün tespiti için caries detektör kullan#lmas#n#n
yararl# olabilece5ini dü ündürmektedir.
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