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ÖZET 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı alkali hidrojen peroksit (a-HP) ve nano-hidroksiapatit (n-HAp) içeren biyo-uyumlu 

bir beyazlatma ajanının ofis ve ev tipi sistemlerinin klinik etkinliğinin incelenmesidir. 

GEREÇLER VE YÖNTEMLER 

Bu çalışmada 10 adet ofis tipi (BioWhiten ProOffice) ve 10 adet ev tipi (BioWhiten ProHome) 

beyazlatma ajanı kullanılarak hastaların beyazlatma tedavileri gerçekleştirildi. İlk seansta olgular ile 

ilgili genel bilgiler onam formu ile birlikte kayıt altına alındı ve hastaların başlangıç fotoğrafları Vita 

Klasik skalası (VKS) kullanılarak arşivlendi. 

Ofis tipinde farklı HP oranları kullanımına izin veren bu sistemde 3/1 oranında part A (a-HP)/part B (n-

HAp) ajanları karıştırılarak hazırlandı. Her seansta 10’ar dakikalık 5 uygulama yapıldı. Her hastada her 

seans 10 dakika olacak şekilde toplam 5 seans uygulama yapıldı. Ev tipi beyazlatma sisteminde hastalara 

plak hazırlanması sonrası toplam 14 gün olacak şekilde günde 1-2 saatlik kullanım reçete edildi. Hastalar 

ilk gün kullanımı sonrası uygulamanın doğruluğu açısından kontrol seansına çağrıldı. Hastaların 

beyazlatma sonrası fotoğrafları VKS kullanılarak arşivlendi. 

Memnuniyet dereceleri ve dentin hassasiyeti değerlendirilmeleri Görsel Analog Hasta Tatmini 

Skala’sına (VAS=10) göre skorlandı.  

BULGULAR 

Bu çalışmada kullanılan ofis tipi beyazlatma sistemi ile ev tipi beyazlatma sitemleri arasında renk tonu 

farklılığı açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Her iki sistem de klinik etkinlik açısından 

“başarılı” olarak değerlendirildi. Dentin hassasiyeti skorları incelendiğinde beyazlatma öncesi/sonrası 

değerler arasında bir fark gözlenmedi (p>0.05). Hasta memnuniyeti değerlendirmesinde, memnuniyet 

düzeyinin her iki sistem için de en üst seviyede olduğu saptandı. Altıncı ay klinik takibinde sistemler 

renk tonu açısından incelendiğinde, elde edilen değerler ile beyazlatma sonrası değerler arasında 

farklılık gözlenmedi (p>0.05). Dentin hassasiyeti ve hasta memnuniyeti sonuçları ise beyazlatma sonrası 

değerlerle benzerdi. 
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SONUÇ 

a-HP içeriğiyle hassasiyet oluşma riskini azalttığı, n-HAp içeriği ile de remineralizasyon sağladığı 

iddiasıyla piyasaya yeni sunulan bu ajanın beyazlatma etkinliğinin “başarılı” düzeyde olduğu saptandı. 

Hiçbir olguda hassasiyet görülmemesi ve hasta memnuniyet düzeyinin yüksek olması bu ajanı klinik 

kullanımda tercih edilebilir kılmaktadır. Çalışmanın uzun dönem klinik takibi devam etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Alkali Hidrojen Peroksit, Nano-hidroksiapatit, Diş Beyazlatma, Dentin 

Hassasiyeti, Hasta Memnuniyeti 

 

GİRİŞ  

Günümüzde beyazlatma tedavileri girişimsel bir uygulama olmaması sebebiyle estetik ve kozmetik diş 

hekimliğinin en popüler tedavi yaklaşımlarından biri haline gelmiştir. Artan estetik kaygılar ile birlikte, 

özellikle gülme hattı içerisinde olan ön bölge dişlerdeki renklenmeler hastaların psikolojilerini olumsuz 

etkilemekte ve özgüvenlerinin azalmasına sebep olmaktadır. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan 

beyazlatma tedavileri farklı uygulama teknikleriyle diş hekimlerinin ve hastaların kullanımına 

sunulmuştur. Hem evde hem de ofiste beyazlatma imkanı sunan tekniklerde ağırlıklı olarak karbamid 

peroksit (CP) ya da hidrojen peroksit içeren beyazlatıcı ajanlar kullanılmaktadır. Evde uygulanan 

beyazlatma tedavilerinde, ofis tipi beyazlatma tedavilerine kıyasla jelin daha uzun süre ağızda kalması 

sebebiyle genellikle düşük konsantrasyonlu CP veya HP içeren ajanlar kullanılmaktadır (1). Ofis tipi 

beyazlatma sistemleri ise hekim kontrolünde uygulanma şansı verdiği için daha yüksek konsantrasyona 

sahip beyazlatma jelleri içermektedir. Beyazlatıcı ajanların içeriklerinde; ağartıcı ajan (CP/HP), 

karbopol, trolamin, gliserin, hassasiyet giderici ve tatlandırıcı vb. maddeler bulunur. Yüzde 10’luk CP 

yaklaşık olarak %3’lük HP’e (beyazlatmada aktif kısım) ayrışır. Üre ise amonyak ve karbondioksite 

ayrışarak, pH arttırıcı özelliği ile antiseptik nitelikte olup pH’ın aşırı derecede düşmesini engelleyerek 

demineralizasyonu önler (2,3). Bununla birlikte son dönemlerde beyazlatma jellerinin içeriğine titanium 

dioksit nanopartikülleri ve nanohidroksiapatit (n-HAp) kristalleri de eklenmeye başlanmıştır (4-6). 

Özellikle n-HAp gibi koruyucuların beyazlatma sonrası mine yüzeyinde oluşan değişimleri azalttığı 

çalışmalarda bildirilmiştir (7,8). n-HAp içeren düşük konsantrasyonlu beyazlatma ajanlarının kullanımı 

beyazlatma prosedürüne bağlı gelişen hassasiyet oranında azaltma sağladığından (9-10) yeni geliştirilen 

ürünlerin içeriğine doğrudan ilave edilmeye başlanmıştır. Ayrıca bu yeni nesil beyazlatma ajanlarından 

bazıları konvansiyonel sistemlerden farklı olarak en az nötr pH düzeyi veya pH>7 olmak üzere alkali 

HP aracılığıyla etkinliğini göstermektedir (11,12).  

 

Bu bağlamda randomize kontrollü klinik pilot çalışmamızda a-HP ve n-HAp içeren biyo-uyumlu yeni 

geliştirilen bir beyazlatma ajanının ofis ve ev tipi sistemlerinin farklı hastalar üzerindeki klinik 

etkinliğinin incelenmesi amaçlandı. Araştırmanın sıfır hipotezleri; (1) Farklı beyazlatma sistemlerinin 
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klinik etkinlikleri arasında herhangi bir fark yoktur. (2) Beyazlatma tedavileri sonrası oluşan hassasiyet 

ve hasta memnuniyet düzeyleri arasında herhangi bir fark yoktur şeklindedir. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmaya Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’na diş 

beyazlatma amacıyla başvuran 20 hasta dâhil edildi. Diş beyazlatma tedavileri uygulanacak olan bu 

hastalara çalışmanın amacı, tedavi protokolü hakkında bilgi verildi ve yazılı olarak çalışmaya 

başlamadan önce bilgilendirilmiş gönüllü olur formu imzalatıldı. Hastalara ait genel bilgiler (genel 

sağlık durumu, oral hijyen alışkanlıkları, diş fırçalama sıklığı, diş eti sağlığı ile ilgili gingival indeks, 

plak indeksi, renklendirici içecek tüketim sıklıkları (meyve suları, çay/kahve, kolalı içecek, kırmızı 

şarap), soslu yiyecek tüketimleri vb.) onam formu ile birlikte başlangıçta kayıt altına alındı ve hastaların 

başlangıç fotoğrafları Vita Klasik skalası (VKS) (B1-C4) (Vita Classical Guide, VITA Zahnfabrik, 

BadSäckingen, Almanya) kullanılarak arşivlendi.  

 

Çalışma Dizaynı 

Bu randomize, kontrollü klinik araştırmaya ortalama yaşı 29 (yaş aralığı 20-56 yıl olan) olan 20 (14 

kadın ve 6 erkek) hasta dahil edildi. Hastalar randomizasyon yöntemiyle çalışma gruplarına ayrıldı: (1) 

alkali HP (a-HP) ve n-HAp kristalleri içeren BioWhiten ProOffice (n=10), (2) kişiye özel plak 

kullanılarak uygulanan ev tipi BioWhiten ProHome (n=10). Tedavi öncesi oral hijyen eğitimi verilen 

hastaların dişlerine pomza ile polisaj uygulandı. 

 

Grup I / Ofis Tipi Beyazlatma 

Ofis tipi beyazlatma sisteminde (n=10) hastalara, farklı HP oranları kullanımına izin veren BioWhiten 

ProOffice uygulandı. Hastalar arasında standardizasyonu sağlamak 

amacıyla bu sistemde 3/1 oranında part A (a-HP)/part B (n-HAp) ajanları karıştırılarak %18’lik HP 

içeren karışım hazırlandı. Klinikte izolasyonu sağlamak ve çevre dokuları korumak amacıyla yardımcı 

ekartör, pamuk rulo, gazlı bez ve tükürük emici kullanıldı.   

Azı dişler hariç, diş etlerini korumak amacıyla mine-diş eti sınırından diş etine doğru 1-2 mm 

kalınlığında ve 4-6 mm genişliğinde diş eti koruyucu patı uygulandı ve LED ışık kaynağı ile polimerize 

edildi. Hazırlanan karışım beyazlatma yapılacak olan tüm dişlerin bukkal yüzeylerine 1-2 mm 

kalınlığında uygulandı. Hastalara üretici firmanın talimatları doğrultusunda her seans 10 dakika olacak 

şekilde toplam 5 uygulama yapıldı. ve her uygulama sonrası jel karışımı yenilendi. Hastaların 

beyazlatma sonrası fotoğrafları VKS kullanılarak arşivlendi. 

 

Grup II / Ev Tipi Beyazlatma 
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Bu sistemde %6’lık HP jel içeren BioWhiten ProHome beyazlatma ajanı kişiye özel hazırlanan plaklar 

ile hastalara (n=10) uygulandı. Plak hazırlanması için hastaların alt ve üst çenelerinden aljinat ölçüler 

alınıp, sert alçı modeller elde edildi. Modeller üzerinde akışkan rezin (LC Block-Out Resin, Ultradent) 

ile 0,5 mm kalınlığında bukkal rezervuarlar oluşturuldu. Yumuşak vinil plak  (1mm kalınlığında) 

kullanılarak kişiye özel hazırlanan plaklar diş etinin üzerine taşacak şekilde dantel şeklinde  kesildi ve 

ağız içinde uyumları kontrol edildi. Hastalara toplam 14 gün olacak şekilde üretici firmanın talimatları 

doğrultusunda günde 1-2 saatlik kullanım reçete edildi. İlk gün kullanımı sonrası kontrol seansı ile 

uygulamanın doğruluğu tespit edildi. Hastaların beyazlatma sonrası fotoğrafları VKS kullanılarak 

arşivlendi. 

Tüm hastalara günde iki kez dişlerini orta sertlikte bir diş fırçası ve beyazlatma etkisi bulunan bileşenleri 

içermeyen florürlü bir diş macunu (Colgate Total, Colgate-Palmolive Company, New York, ABD) 

kullanarak fırçalamaları tavsiye edildi.  

Memnuniyet dereceleri ve dentin hassasiyeti değerlendirilmeleri Görsel Analog Hasta Tatmini 

Skala’sına (VAS=10) göre skorlandı. Bu değerlendirmeler tedavi bitimini takiben 1.günde, 14.günde ve 

beyazlatmadan 6 ay sonra olacak şekilde yapıldı. 

 

İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel analizler SPSS Statistics V22.0 (IBM Corporation, Armonk,  New York, ABD) ile 

gerçekleştirildi. Grupların kendi içlerindeki dağılımları Shapiro-Wilk ile test edildi. Buna bağlı olarak 

renk tonu farklılıklarında non-parametrik testler uygulanırken; dentin hassasiyeti ve hasta memnuniyeti 

değerlendirmeleri parametrik testler ile yapıldı. Grup içinde zamana göre değişimler Wilcoxon Signed 

Ranks ile analiz edildi. Gruplar arası renk tonu farklılıkları T-Test ile analiz edildi. Memnuniyet 

dereceleri ve dentin hassasiyeti değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar ise Mann-Whitney U testi ile 

yapıldı. Ayrıca renk tonu farkı, dentin hassasiyeti ve hasta memnuniyeti arasındaki etkileşim üç-yönlü 

ANOVA ile analiz edildi. Tüm istatistiksel analizler için güven aralığı 0,05’tir. 

BULGULAR 

Bu pilot çalışmaya gönüllü 20 hasta tüm kontrol randevularına eksiksiz katılım (devam eden hasta oranı 

%100) gösterecek şekilde dâhil oldu. Ofis tipi beyazlatma uygulaması sonrasında, ortalama VKS’ye 

göre 7,4 ton açılma gözlenirken; ev tipi beyazlatmada bu açılma ortalama 6,5 ton olarak belirlendi. Buna 

göre, ofis tipi beyazlatma sistemi ile ev tipi beyazlatma sistemi arasında renk tonu farklılığı açısından 

anlamlı fark bulunmadı (p=0,392). Her iki sistem de klinik etkinlik açısından “başarılı” olarak 

değerlendirildi. 

 

Grup içi dağılımlarda başlangıç skorları incelendiğinde renk tonu açısından Shapiro-Wilk testine göre 

gruplar homojen olmamakla birlikte; dentin hassasiyeti ve hasta memnuniyeti dağılımı homojen olup, 
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anlamlı bir dağılım göstermekteydi. Hem ofis beyazlatma hem de ev tipi beyazlatmada tedavi sonrası 

1.gün ve 14.günde renk tonu farkı ile başlangıç renk tonları arasında anlamlı fark bulundu (p=0,005).  

 

Dentin hassasiyeti skorları incelendiğinde gruplar arasında beyazlatma öncesi/sonrası değerler arasında 

bir fark gözlenmedi (p=0,076). Aynı zamanda dentin hassasiyeti açısından çalışma süresince beyazlatma 

sistemleri arasında fark yoktu (p=0,483). Bununla birlikte hasta memnuniyeti değerlendirmesinde, 

memnuniyet düzeyinin her iki sistem için de en üst seviyede olduğu saptandı. Ayrıca renk tonu farkı, 

dentin hassasiyeti ve hasta memnuniyeti arasındaki etkileşim üç-yönlü ANOVA ile analiz edildiğinde, 

renk tonu farkı arttıkça hassasiyet düzeyinin minimal düzeyde de olsa arttığı ama istatistiksel olarak fark 

olmadığı görüldü (p=279). Aynı şekilde renk tonu farkı arttıkça hasta memnuniyetinin de paralel şekilde 

arttığı, bu memnuniyetin oldukça memnun yönünde olmakla beraber istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmadı (p=0,707). 

 

Altıncı ay klinik takibinde sistemler renk tonu açısından incelendiğinde, elde edilen değerler ile 

beyazlatma sonrası değerler arasında farklılık gözlenmedi (p>0.05). Dentin hassasiyeti ve hasta 

memnuniyeti sonuçları ise beyazlatma sonrası değerlerle yine benzer şekildeydi (p>0.05). Çalışma 

süresince Vita Klasik Skalası’na göre skorlanan renk tonu farklılıkları, VAS Skalası’na göre dentin 

hassasiyeti ve hasta memnuniyeti ortalama değerleri Tablo 1’de sergilendi.  

 

Tablo 1. Vita Klasik Skalası’na göre renk tonu farklılıkları, VAS Skalası’na göre dentin hassasiyeti ve 

hasta memnuniyeti ortalama değerleri  

  

Ofis Tipi Beyazlatma Ev Tipi Beyazlatma 

Renk 

Tonu 

Farkı 

Dentin 

Hassasiyeti 

Hasta 

Memnuniyeti 

Renk 

Tonu 

Farkı 

Dentin 

Hassasiyeti 

Hasta 

Memnuniyeti 

1. Gün 7,3 1,3 9,2 6,45 1,0 9,0 

14. Gün 7,4 1,1 9,2 6,5 0,8 9,1 

6 Ay 7,2 0,9 9 6,4 0,7 8,7 

 

 

 

 



 

275 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

a-HP içeriğiyle hassasiyet oluşma riskini azalttığı, n-HAp içeriği ile de remineralizasyon sağladığı 

iddiasıyla piyasaya yeni sunulan bu ajanın beyazlatma etkinliğinin “başarılı” düzeyde olduğu saptandı.  

Konservatif bir yaklaşım olmasına ragmen hemen hemen tüm beyazlatma tedavilerinde en başlıca sorun 

dişlerde gözlenen sıcak-soğuk hassasiyetleridir (13-15). Peroksit ürünlerinin minede hidroksi apatit 

kristalleri, dentinde ise dentin tübülleri boyunca ilerleyerek pulpa dokusuna ulaşıp bu olumsuz etkiyi 

meydana getirdikleri bildirilmektedir (16). Literatürde son dönemde meydana gelen bu hassasiyetin 

araştırıldığı çalışmalardan birinde %6’lık HP’ye %2 oranında n-HAp eklendiğinde hassasiyet oluşma 

oranında n-Hap içermeyene kıyasla azalma olduğu bildirilmiştir (17). Çalışmamızın sonuçlarına göre 

de hassasiyet seviyelerinin düşük düzeyde olmasını, n-HAp içeriklerinden kaynaklanabileceği 

düşüncesindeyiz. Ayrıca en az nötr pH düzeyi veya pH>7 düzeylerinde reaksiyon gösteren ajanların 

etkinlikleri birçok araştırmada tartışılmıştır (11,12). Bazı çalışmalarda dişlerde demineralizasyon, 

aşınma vb. gözlenmediği; bazılarında ise mine sertlik düzeylerinde azalma olduğu saptanmıştır (18,19). 

Bununla birlikte ofis tipi beyazlatmada düşük pH değerine sahip ajanların in-vitro koşullar altında mine 

morfolojisindeki değişimleri uyardığı görülmüştür (19). Bu düşük pH değerlerinin sebep olduğu 

demineralizasyon etkisinin tükürükle elimine edilebileceği bildirilmiştir (12). Çalışmamızda hiçbir 

hastada orta veya yüksek şiddette hassasiyet görülmemesi, hastaların hassasiyet düzeylerini oldukça az 

belirtmeleri de bu in-vitro çalışmaların sonuçlarını klinik olarak doğrular niteliktedir. Alkali hidrojen 

peroksit içeren bu beyazlatma sisteminin her iki tipinde de klinik etkinliğin “başarılı” olması ve hasta 

memnuniyetinin yüksek olması bu ajanı klinik kullanımda tercih edilebilir kılmaktadır.  

Amerikan Diş Hekimleri Derneği’nin renklenmelerde geri dönüşün belirlenmesinde önerdiği minimum 

süre 6 aydır (20). Pilot çalışmamızda bu doğrultuda takip sürecinin ilk kontrol değerlendirme sonuçları 

verildi. Çalışmanın uzun dönem klinik takibi devam etmektedir. 
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