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Özet 
Estetiğin öneminin artması ile diş renklenmeleri daha ilgi çekici hale gelmiştir. Bu sebeple son yıllarda, diş beyazlatması estetik diş 
hekimliğinin en hızlı büyüyen bölümlerinden birisi haline gelmiştir. Estetik seçeneklerin artması ile diş renklenmesi, florozis ve 
tetrasiklin renklenmesi gibi estetiği bozan problemlerin çözülmesi için daha fazla talep oluşturabilir. Beyazlatma, genelde hidrojen 
peroksit veya karbamit peroksit ile hem evde, hem de muayenehanede uygulanabilir. Dentisyonun görüntüsünün düzeltilmesinde, 
beyazlatma sistemleri daha konservatif ve ekonomik yöntem olarak halka sunulmuştur. Bu makalede, diş beyazlatma uygulamaları 
tartışılmıştır.    

Anahtar sözcükler: Beyazlatma ajanları, diş 

Abstract 
Tooth discoloration is becoming a greater concern as more emphasis is placed on esthetics. Therefore in recent years, tooth 
whitening has become one of the most rapidly growing section of esthetic dentistry. With the growing awareness of esthetic 
options, there is a greater demand for solutions to such unsightly problems as tooth staining, fluorosis and tetracycline staining. In 
general bleaching is applied as office and home bleaching with hydrogen peroxide or carbamide peroxide. Bleaching systems 
have been received by the public as a more conservative and economical method of improving the appearance of the dentition. 
Tooth bleaching applications are discussed in this article. 
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Estetik dişhekimliği alanında son yıllarda 
yapılan çalışmalar; diş renklenmelerinin gideril-
mesine yönelik materyallerin ve yöntemlerin 
bulunması üzerine yoğunlaşmıştır.1 Bu yöntem-
ler arasında kompozit ve porselen venerler, 
kuronlar, kompozit rezin restorasyonlar, 
mekanik abrazyon ve beyazlatma uygulamaları 
sayılabilir. Özellikle 1990’lı yılların başından beri 
beyazlatma ajanlarının hızlı gelişimi sonucunda, 
beyazlatma uygulamaları yaygınlaşmıştır.2  

Diş renklenmeleri, renklenmenin lokalizasyonu 
ve etiyolojisine göre ayrılır ve çok faktörlü bir 
olaydır.3 Diş renklenmeleri iç kaynaklı veya dış 
kaynaklı olabilir.3,4 Dış kaynaklı renklenmeler 
genelde, profilaktik temizleme işleminin yeterli 

yapılamamasına bağlıdır. Bunun tersi olarak da 
iç kaynaklı renklenmeler diş matrisi ile ilgilidir 
ve beyazlatma ile giderilebilir.4 İç kaynaklı 
renklenmeler sadece dentini, sadece mineyi 
veya her iki dokuyu birlikte ilgilendirirken, dış 
kaynaklı renklenmeler minede meydana gelir. İç 
kaynaklı renklenmeler, dişlerin gelişimi sıra-
sında alınan tetrasiklin, florür gibi ilaçlardan, diş 
gelişimi sürecinde geçirilen ateşli çocuk hasta-
lıkları, eritroblastosis fötalis, porfiria gibi yoğun 
pigment oluşumuna yol açan hastalık-ardan 
veya genetik rahatsızlıklardan (amelogenezis 
imperfekta, dentin defektleri, dentinogenezis 
imperfekta, dentinal displazi) meydana gele-
bilir.5,6 Amalgam restorasyonlar, endododontik 
tedavi sırasında pulpa odasında kanal dolgu 
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materyalinin iyi temizlenmemesi gibi nedenler-
den dolayı da iç kaynaklı diş renklenmesi 
meydana gelebilir.3 Dış kaynaklı renklenmeler 
çay, kahve, kırmızı şarap, sigara, kola, metal 
tuzları ve kötü ağız hijyeni nedeniyle olabilmek-
tedir. Bu renklenmeler mekanik temizlik ve diş 
macunu sayesinde kısmen temizlenebilir.7,8  

Diş rengi, dişlerin optik özelliklerinin bir kom-
binasyonudur. Işık ile diş arasındaki etkileşim 
sonucu, ışığın dişi geçmesi, yüzeyde yansıması, 
dokularda absorpsiyon ve ışığın dağılması gibi 
dört farklı olgu gözlenir. Diş rengi, dağılan ışığın 
hacmi ile belirlenir.1 Dişin renginin temel olarak 
dentin rengi ile belirlendiği, minenin ise diş 
renginin belirlenmesinde çok az rol aldığı 
bilinmektedir.1 

Renklenmiş dişlere kimyasal ajanlar uygulan-
ması ile mine ve dentin dokusunun derinlikle-
rindeki organik pigmentlerin okside edilerek diş 
renginin açılmasına “beyazlatma” ismi veril-
mektedir.1 Vital beyazlatma teknikleri klinikte 
gerçekleştirilen ve ‘power bleaching’ adı verilen 
teknik ile klinik dışında diş hekimlerinin 
kontrolünde evde uygulanan ve ‘nightguard 
vital bleaching’ adı verilen teknikleri içermekte-
dir.5,9,10 Bu teknikler ayrı ayrı uygulanabilecekleri 
gibi birbirleri ile kombine olarak da uygulana-
bilmektedirler.1 Çalışmalar vital dişlerin beyaz-
latılmasının etkili, uzun süreli ve güvenilir 
olduğunu göstermiştir.11-15 

Dişhekimi Kontrolünde Evde Yapılan 
Beyazlatma İşlemi 

İlk defa 1989 yılında uygulanmaya başlanan 
evde yapılan beyazlatma işlemi maliyetinin ucuz 
olması, hasta ve hekim açısından daha güvenilir 
olması gibi avantajlara sahiptir. Bu sistem, 
muayenehanede yapılan beyazlatma işlemi ile 
aynı endikasyonlara sahiptir.5 Karbamit per-
oksidin %10’luk konsantrasyonunun kullanımı, 
“gece koruyuculu vital beyazlatma” olarak da 
bilinen vital beyazlatmanın standart teknik 
haline gelmesine neden olmuştur.16,17 Bu tek-
nikte (home bleaching - evde beyazlatma tek-
niği), diş hekiminin belirlediği konsantrasyonda 

beyazlatma ürünü uygulanıp sonuçlar diş 
hekimince belirlenirken, hastanın beyazlatma 
plağını evde kullanmasına izin verilir. Bu yön-
temde beyazlatma işlemi daha yavaş olduğun-
dan geri dönüşümü de daha uzun zaman alır ve 
bu durum muayenehanede yapılan beyazlatma 
işlemine göre bir avantaj sayılabilir.18  

Muayenehanede Yapılan Beyazlatma İşlemi  

Muayenehanede yapılan beyazlatma işlemindeki 
hidrojen peroksit konsantrasyonu (%30–35), 
evde yapılan beyazlatma ajanında kullanılandan 
fazladır.19 Bu nedenle muayenehanede yapılan 
beyazlatmada, materyal dişe daha hızlı penetre 
olabilir. Muayenehanede yapılan beyazlatmada 
etkili sonuç elde etmek için, ışık kullanılarak 
veya kullanmayarak her bir seans ortalama 45 
dakika sürecek şekilde, 2–6 seans gerekmek-
tedir.20 Ayrıca duyarlılık meydana gelmemesi 
için seanslar birer hafta arayla olmalıdır. Ancak 
bazen, renklenmenin sebebine bağlı olarak tek 
seansta tatmin edici sonuç elde edilebilir. Hid-
rojen peroksidin dokular üzerine kostik etkisi 
vardır. Her seansta lastik örtü uygulanması ile 
yumuşak dokular korunmalıdır. Dişetleri lastik 
örtü ile izole edilmediği takdirde doku yanıkları 
meydana gelebilir. Ayrıca hidrojen peroksidin 
pulpaya penetrasyonu mümkündür. Ancak uzun 
süre içerisinde pulpal reaksiyon oluşturmaz.21  

Hızlı ve güvenilir ışık kaynaklarının kullanılmaya 
başlaması ile klinikte kullanılan beyazlatma 
tedavileri daha güncel hale gelmiştir. Günü-
müzde, peroksitler bir enerji kaynağı ile aktive 
edilerek klinikte kullanılmaktadır. Bu amaçla 
argon, karbondioksit ve diyot lazerler, plazma 
ark lambalar, kuartz halojen lambalar ve kızıl-
ötesi lambalar kullanılmaktadır.22 

Beyazlatma uygulamalarının ilk yıllarda, yüksek 
yoğunluktaki ışık, hidrojen peroksit kullanılarak 
yapılan beyazlatma işlemini hızlandırmak için 
kullanılmıştır.23 Zaman içinde klinik sonuçlara 
da bakıldığında, lazerler ve yüksek yoğunluktaki 
ışıklar, bazı araştırmalarda yan etkiler açısından 
olumsuz sonuçlar göstermiştir. Ancak buna 
rağmen muayenehanede yapılan beyazlatma 
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uygulamalarında, bu materyaller bazı araştırıcı-
lar tarafından önerilmektedir.24 Son dönemlerde 
sıklıkla kullanılan Power bleaching işlemi %15 
ile %40 arasında değişen yüksek hidrojen 
peroksit konsantrasyonları ile muayenehaneler-
de uygulanmaktadır.18,25  

Dişhekimi Kontrolü Olmadan Yapılan 
Beyazlatma İşlemleri 

Hekimler tarafından uygulanan ve mali yükü 
fazla olan tedavilere alternatif olarak eczane 
veya marketlerde birçok beyazlatma ürünü 
piyasaya sürülmüştür.1 Diş macunu, vernik veya 
sakız içerisine konulan beyazlatıcı maddeler ile 
yapılan çalışmalarda bazılarının çok etkili 
olduğu gösterilmiştir.26 Yakın zamanda diğer 
beyazlatma sistemlerine alternatif olarak beyaz-
latma jelinin uygulanması için bantlardan (strip) 
faydalanılmaktadır.27 Bu beyazlatma sisteminde 
esnek polietilen bantlar, yüzeylerinde homojen 
olarak dağılmış 150-200 mg kadar beyazlatıcı 
jel ile kaplıdırlar. Hidrojen peroksit konsantras-
yonu %5,3 ila %6,5 arasında değişmektedir ve 
hastaların bu sistemi 14 gün boyunca günde 2 
kez 30 dakikalık süreler ile kullanmaları 
önerilmektedir. Beyazlatma bantları (stripleri) 
plak uygulaması gerektirmemeleri, uygun do-
zun kendiliğinden ayarlanması, tek kullanımlık 
olmaları gibi bazı avantajlara sahiptir.1  

Diş Beyazlatmada Kullanılan Ürünlerin İçerikleri 

Evde kullanılan beyazlatma ürünlerinin çoğunda 
%10 oranında karbamit peroksit bulunmaktadır. 
Dişhekimlerinin gözetiminde hastaların evde 
kullanımları için üretilen %15–20 oranında kar-
bamit peroksit içeren ürünler kullanılmaktadır.1 
Hidrojen peroksit birçok beyazlatma ürününde 
değişik konsantrasyonlarda bulunmaktadır.1 
Beyazlatma ürünleri gliserin ya da glikol bazlı 
olabilir. Glikol anhidroz bir gliserindir.28 Gliserin 
beyazlatma ürünlerinin viskozitesini artırarak diş 
dokularına tutunmasını kolaylaştırır. Ancak bu 
durum dişlerde dehidratasyona neden olabilir. 

Beyazlatma uygulamalarında kullanılan mater-
yallere kalınlaştırıcı ajan olarak eklenen karboksi-
polimetilen (karbopol) bir poliakrilik asit poli-
meridir. Bu ürünlerin pH’larını azaltmak için 
karbopole nötürleştirici ajan olarak trolamin de 
eklenebilmektedir. Karbopol beyazlatma ürün-
lerinin viskozitelerini arttırarak oksijen salımını 
yavaşlatmaktadır. Oksijen salımının yavaş olması 
ürünlerinin daha uzun süre aktif kalmalarını 
sağlarken yüksek viskozite sayesinde jellerin 
taşıyıcılara ve dişlere adaptasyonu artmakta, 
tükürük tarafından hidrojen peroksidin etkin-
liğinin azalması da engellenmektedir.1 

Hidrojen peroksit içermeyen ürünlerde ise aktif 
bileşen olarak sodyum perborat kullanılmak-
tadır. Aynı zamanda sodyum klorür, oksijen ve 
sodyum florür de içeren bu ürünler, karbamit 
peroksit içeren ürünlerin tersine hidrojen 
peroksit oluşumuna neden olmadan yeterli 
düzeyde serbest radikal oluşturarak beyazlatma 
işleminin gerçekleşmesini sağlamaktadırlar.28  

Diş Beyazlatılmasının Endikasyonları 

Çay ve kahve gibi kromojenik yiyecekler ile 
oluşan renklenmeye, nikotin renklenmesine, 
tetrasiklin gibi ilaç renklenmesi olan dişlere, 
travmaya bağlı oluşan renklenmeye, florozise 
bağlı renklenmelere beyazlatma yapılabilir.1 
Tetrasiklin renklenmeleri beyazlatma tedavi-
lerine en zor yanıt veren olgulardır. Bu tür 
renklenme dişlerin formasyonu esnasında genç 
yaşlarda ilaç alınımına bağlı olarak görülür. 
Tetrasiklin renklenmesinde beyazlatma uygu-
lamalarının bir kaç ay gibi uzun süre yapıldığı 
bildirilmiştir.15,29 Bununla beraber tetrasiklin 
grubundan bir antibiyotik olan ve akne teda-
visinde kullanılan minosiklin ile renklenmiş eriş-
kin dişlerinde de görülebilir. Minosiklin sekon-
der dentine yayılır tükürük ile tekrar salınır ve 
dişin dış yüzeyine yerleşir. Minosiklin akne 
tedavisindeki en iyi ilaç olma özelliğine sahip 
olduğundan, diş hekimleri erişkinlerde de bu tip 
tetrasiklin renklenmesi görülebileceğini göz 
önünde bulundurmalıdır.30 Renklenmeler este-
tiği baskıladığında, hekimin anterior restoras-
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yonu (porselen laminat vener) gerçekleştirme-
sinden önce beyazlatma tedavisinin yapılması 
tavsiye edilmektedir.30  

Diş Beyazlatılmasının Kontrendikasyonları  

Beyazlatmanın kontrendikasyonları genellikle 
hastanın mevcut durumu ile ilgilidir. Porselen ve 
kompozit gibi diş rengindeki restorasyonları 
içeren mevcut kuronlar beyazlatma ile renk 
değişikliği göstermezler. Beyazlatma doğal 
dişleri etkiler ve bu işlemden mevcut restoras-
yonlar etkilenmediğinden renk uyumu sağlan-
ması hastaya çok büyük maliyet getirebilir. 
Şiddetli tetrasiklin renklenmesi kontrendikasyon 
olarak sayılmaz, ancak bu renklenmeler özel-
likle gingival 1/3’te yer aldıklarında, koyu gri ve 
mavi renkte olduklarından dolayı zor beyazlar-
lar. Böyle olgularda hastalar bu duruma karşı 
bilgilendirilmelidir. Hamileliğin beyazlatma 
açısından direk kontrendikasyonu olduğu bildi-
rilmemekle birlikte tavsiye de edilmemektedir. 
Ayrıca beyazlatma solüsyonu oluşabilecek gebe-
lik gingivitisini şiddetlendirebilir.1    

Diş Beyazlatma Tedavisinin Yan Etkileri 

Diş hassasiyeti karbamit peroksit ile yapılan 
beyazlatmanın en sık görülen yan etkisidir.31 
Duyarlılık genellikle daha önceki hassas diş 
hikayesi, uygulama sıklığının artması, yüksek 
konsantrasyonlarda karbamit peroksit kulla-
nılması (örneğin %20) ile ilişkilidir.31,32 Her ne 
kadar duyarlılık potansiyelinin karbamit peroksi-
din pulpa odasına penetrasyonu sonucu olsa 
da, penetrasyon hızı konsantrasyona ve ticari 
markaya bağlıdır.33,34 Duyarlılığı etkileyebilecek 
bir diğer faktör beyazlatma jelinin pH’sıdır. Evde 
yapılan beyazlatma tekniğinde pH 5,66–7,35 
arasında değişmektedir.35 Duyarlılık aynı za-
manda jel uygulamasının sıklığı ile ilişkilidir.36 
Beyazlatma solüsyonunun günde bir defadan 
daha fazla kullanacak şekilde değiştiren hasta-
larda, beyazlatma solüsyonunu değiştirmeyen 
hastalara göre daha fazladır.37 Potasyum nitrat 
ve florür tedavi sırasında duyarlılığı önlemesi 
nedeniyle bazı beyazlatma jellerinin içeriğine 

katılmıştır. Potasyum nitrat ve florür ilave 
edilmiş %10 karbamit peroksit jelinin iki haftalık 
tedavi süresi sonunda, bu iki bileşen eklenme-
den %10 karbamit peroksit jeli ile karşılaş-
tırıldığında duyarlılığı azalttığı bildirilmiştir.37  

Beyazlatmaya bağlı oluşan duyarlılık aktif veya 
pasif olarak tedavi edilebilir. Bazı durumlarda 
tedaviye bir kaç gün ara vermek duyarlılığın 
önlenmesinde etkili olabilir. Aktif olarak duyar-
lılığı tedavi etmek florürler veya duyarlılığı önle-
yici diş macunları ile olur. Florür esas olarak 
dentin kanallarını tıkar ve hassasiyete neden 
olacak sıvı akışını yavaşlatır.38,39  

Beyazlatma uygulamalarında karşılaşılabilecek 
başka bir yan etki ise gingival iritasyonlardır. 
Taşıyıcıların sebep olduğu mekanik iritasyonun 
yanı sıra beyazlatma ajanları yumuşak doku-
larda da kimyasal iritasyona yol açabilir.40 Gin-
gival iritasyonlara yapışık dişetindeki kesiklerin 
neden olabileceği, bu sebeple taşıyıcıların uygu-
lanmasından önce diş fırçalama işlemlerinin sert 
bir şekilde yapılmaması önerilmektedir.1  

Şeffaf plakta beyazlatma ajanının yerleştirilmesi 
için yer bırakmaya izin verecek şekilde rezervuar 
(hazne) kullanımı sıklıkla tercih edilen bir du-
rumdur. Işık ile polimerize olan blok-out uygu-
laması veya kendinden yapışkanlı bant kulla-
nımını bazı üretici firmalar tarafından tavsiye 
edilmektedir. Beyazlatma ajanları için rezervuar 
oluşturacak şekilde yer bırakılması evde beyaz-
latmanın başarısını artırdığı düşünülmektedir.41 
Bununla beraber beyazlatma jeli, rezervuar 
kullanıldığında daha uzun zaman diliminde aktif 
olarak kalmaktadır.42  

Beyazlatma ajanı plağın içine düzgün doldurul-
mazsa, etkinliği azalabilir. Uyumlu olmayan plak 
ile hastada temporo-mandibüler eklem sorun-
ları, oklüzal problemler, hatta ortodontik diş 
hareketleri meydana gelebilir. Evde yapılan 
beyazlatma işleminde ilk önce üst çene, daha 
sonra alt çenenin beyazlatılması önerilmektedir. 
Bu şekilde taşıyıcının aynı anda kullanılmasının 
neden olacağı okluzyon problemleri de önlen-
miş olmaktadır. Aynı zamanda dişhekimlerinin, 
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ürünlerin kalitesini ve raf ömrünü kontrol et-
mesi gerekir.43 

Beyazlatma ajanlarının diş sert dokusu üzerine 
etkisi oldukça önemlidir. Bu konu hakkında 
çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Örneğin peroksit 
bazlı materyallerin minenin bağlanma dayanıklı-
lığına ve yapısına etkileri ile ilgili araştırmalar 
yapılmıştır.44-46 Bu çalışmalar sonucunda bağ-
lanmanın düştüğü saptanmıştır. Klinik olarak 
bağlanma değerlerindeki bu düşüş önemlidir. 
Çünkü beyazlatma çoğu kez restorasyondan 
önce dişin estetiğini düzeltmek için yapılır. Bazı 
yazarlar hidrojen peroksitlerin bağlanma 
üzerindeki olumsuz etkilerinin artık oksijenden 
kaynaklandığını bildirmiş ve bu durumun rezinin 
polimerizasyonunu engellediğini vurgulamış-
lardır.47,48 Beyazlatma tedavisi sonrasında azal-
mış bağlanma dayanıklılığı ile ilgili klinik prob-
lemlerden kaçınmak için pek çok yöntem 
önerilmektedir. Beyazlatma tedavisi sonrası 
restorasyon yapımının 24 saat ile 2 hafta gecik-
tirilmesi en çok önerilen yöntemdir.49 Beyaz-
latma uygulamalarının mine yüzeyine etkisini 
inceleyen çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bazı 
araştırıcılar, beyazlatma ajanlarının minenin 
morfolojisine zararlı etkilerinin olmadığını vur-
gularken, bir grup araştırıcı da beyazlatma 
ajanlarının minenin yüzeyinde porözite veya 
erozyon oluşturduğunu ve yüzeyi pürüzlü hale 
getirdiğini belirtmişlerdir.14,46,50-53 Beyazlatma 
uygulamalarından sonra dentinin de yüzeyinde 
ve sertliğinde değişiklikler olabileceği belirtil-
miştir.54 Beyazlatma uygulamalarından sonra, 
minenin yüzey sertliğinde değişikliklerin mey-
dana geldiği, ayrıca bakterilerin kompozitlere 
daha kolay tutunduğu bildirilmiştir.55,56  

Ağartma ajanları, organik ve inorganik bileşen-
lerin oranını değiştirme ve çözünmeyi artırma 
gibi dişin sert dokusunun kimyasında da deği-
şikliklere neden olurlar.57 Yapılan bir çalışmada, 
EDS çalışmasında minede %30 hidrojen per-
oksitin etkileri iki farklı %10 karbamit peroksit 
bazlı materyalden farklı olduğu bulunmuştur.58 
%30 hidrojen peroksit kalsiyum/fosfat oranında 
belirgin bir düşüşe neden olurken, ticari %10 
karbamit peroksit jeli ve %10 karbamid peroksit 

sıvı solüsyonu bu oranda belirgin değişikliğe 
neden olmamıştır.58 Atomik absorpsiyon spek-
trofotometresi ile yapılan başka bir çalışmada 
%10 karbamid peroksitin insan minesine uygu-
landığında belirgin kalsiyum kaybına neden 
olmuştur.59  

Beyazlatma ajanlarının kanserojenik etkileri 
hakkında farklı sonuçlar bildirilmiştir.60 İngiltere’ 
de peroksit içeren beyazlatma ajanlarının kulla-
nımı yasaklanmıştır.60 Oksidatif stres pre-
malignant değişiklikler ile sonuçlanabilecek oral 
epitelyal hücrelerin zedelenmesine neden ola-
bilir.61 Hidrojen peroksit ve DMBA (9,10,-dimetil-
1,2benzanthracene) sigara içiminde kansero-
jenik analog olarak bilinir.62 Hidrojen peroksidin 
konsantrasyonuna bağlı olarak deney farelerinin 
(hamster) mukozalarında hiperkeratozis ve kar-
sinomaya neden olmuştur. Yakın zamanda 
yapılan başka bir çalışmada ise %35 karbamit 
peroksidin kronik kullanımı sıçanların oral 
mukozasında hücre döngüsünde değişikliklere 
neden olmamıştır.63  

Bugünkü bilgilere dayanarak %10 karbamid 
peroksit ile dişhekiminin gözetiminde evde ya-
pılan beyazlatma işlemi kanserojen risk taşı-
mamaktadır ve minede geri dönüşümü olmayan 
etkiye neden olmamaktadır.60,64  

Diş beyazlatma uygulamalarında, hastayı mem-
nun edecek bir şekilde estetik başarı amaçlan-
malıdır. Bu başarı için de hastanın işbirliği 
oldukça önemlidir. Beyazlatma uygulaması 
kesinlikle hekim kontrolünde ve kurallara uygun 
bir şekilde yapılmalıdır. Dişlerin doğal rengi 
tespit edilmeli, hastanın beklentisi de göz önün-
de bulundurularak endikasyonuna göre uygun 
tedavi hekim tarafından belirlenmelidir. 
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