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ÖZET

ABSTRACT

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı içerikli çocuk diş
macunlarının süt dişi mine yüzey pürüzlülüğü üzerine
etkisinin in vitro olarak değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma yeni çekilmiş,
çürüksüz ve yüzey kusuru bulunmayan 30 üst çene süt
santral dişin bukkal mine yüzeyinde gerçekleştirildi.
Dişler rastgele 3 gruba ayrıldı (n=10). Başlangıç yüzey
pürüzlülükleri, profilometre cihazıyla 3 farklı noktadan
ölçüldü ve ortalamalar alındı. Birinci gruba Sensodyne
Pronamel, ikinci gruba Oral B Pro-Expert Stages ve
üçüncü gruba Elmex Kinder-Zahnpasta diş macunları
şarjlı bir diş fırçasıyla (Oral B Triumph Trizone 5000) 2
dakika, günde iki kez, bir hafta süreyle uygulandı.
Fırçalama sonrası yüzey pürüzlülükleri yeniden ölçüldü.
Veriler istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Üç grup arasında, başlangıç pürüzlülük
değerleri (0,47 μm, 0,48 μm ve 0,52 μm) ve fırçalama
sonrası pürüzlülük değerlerinde (0,52 μm, 0,54 μm ve
0,53 μm) istatistiksel olarak anlamlı bir fark
saptanmadı (p>0,05). Grup içi karşılaştırmalarda
birinci grup (p=0,059) ve üçüncü grupta (p=0,251)
istatistiksel olarak bir fark saptanmazken, ikinci grupta
(p=0,005) istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı.
Sonuç: Çalışmada kullanılan tüm diş macunlarının
oluşturduğu yüzey pürüzlülüğü kabul edilebilir değerler arasındadır. Bu yüzden üç diş macununun süt dişlerinde kullanımında sakınca bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diş macunu, mine, süt dişi,
yüzey pürüzlülüğü

Aim: The purpose of this study was to in-vitro
evulation of the effect of kids toothpastes with
different contents on the primary tooth enamel
roughness.
Material and methods: This study was performed
on 30 primary maxillary santral teeth buccal enamel
surfaces, with newly exracted, non-carious and
without surface defect. The teeth were randomly
divided into 3 groups (n=10). Initial surface roughness
was measured at three different points with a
profilometer and the average was obtained.
Sensodyne Pronamel in group 1, Oral B Pro-Expert
Stages in group 2 and Elmex Kinder-Zahnpastai in
group 3 were applied with charged toothbrush for 2
minutes, twice a day and a week. Surface roughness
was again measured after brushing. Data were
analyzed statistically.
Results: Statistically significant difference was not
found between the three groups in initial roughness
values (0.47 μm, 0.48 μm ve 0.52 μm) and in
roughness values after from brushing (0.52 μm, 0.54
μm ve 0.53 μm) (p>0.05). Intra-group comparisons
were no observed a statistically significant difference
in first group (p=0.059) and third group (p=0.251),
and was observed a statistically significant difference
in second group (p=0.005).
Conclusion: All toothpastes used in this study caused
acceptable surface roughness values. Therefore, the
use of three toothpastes in primary teeth are
unobjectionable.
Key words: Toothpaste, enamel, primary tooth,
surface roughness
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GĠRĠġ

GEREÇ VE YÖNTEM

Diş çürüğü, dünya çapında en yaygın enfeksiyöz hastalıklardan biridir1. Çürük lezyonlarını tedavi
edebilmek amacıyla alınan tedbirler, diş çürümelerinde
azalmalara neden olsa da diş çürüklerini tamamen
ortadan kaldıramamıştır2. Çürük oluşumunun temelinde yer alan bakteri plağının uzaklaştırılması amacıyla
diş macunu ve diş fırçası kullanımı, yaygın bir
yöntemdir3. Diş macunlarının içeriklerinin geliştirilmesi;
diş plağı ve diş taşı oluşumunu önleme, başlangıç
halin- deki diş çürüklerini önleme, beyazlatma gibi
çoklu amaçlarla diş macunlarının kullanılmasının önünü
açmıştır4.
Diş macunlarının içeriğinde, mekanik temizleyiciler, nemlendiriciler, köpürtücüler, koku maddeleri, tat
maddeleri, koruyucu maddeler, su, bağlayıcı ve ayırt
edici (çürük önleyici, antitartar, beyazlatıcı, hassasiyet
giderici vs.) ajanlar bulunur4. Diş macunları bakteri
plağı ve yüzeyel lekelenmeleri uzaklaştırmalı fakat diş
sert dokularında ve restoratif materyallerde çok az
abrazyon ve yüzey pürüzlülüğü oluşturmalıdır5. Ancak
aşındırıcılara bağlı mine yüzeyinin sertliğinde azalmalar
ve pürüzlenmeler bildirilmektedir6. Bakteri plağı ve
dışsal renklenmeleri uzaklaştırmak amacıyla diş macunlarına katılan aşındırıcıların oluşturduğu pürüzlenmeler, bakteri plağı tutunma indeksini (0,2 μm)
geçmemelidir7,8.
Çocukluk ve adölesan dönemlerinde asidik içecekler ve karbonhidrat içeriği yüksek besinlerin tüketimi, yetişkinlere oranla daha sık ve yüksek miktardadır.
Meydana gelen erozyonla birlikte diş macunlarının
neden olduğu abrazyon üst üste gelerek mineral
kaybını arttırmaktadır9. Ayrıca mineral kayıpları, diş
sert dokularının yapısına, kullanılan diş macununun
yapısına, diş fırçasına uygulanan kuvvet ve fırçalama
süresine bağlı olarak da değişkenlik göstermektedir6,10.
Diş sert dokularının yüzey pürüzlülüğünün değerlendirildiği araştırmalarda, insan daimi ve süt dişlerinde
ayrıca sığır süt ve daimi dişlerinde abraziv özellikli
materyallerin etkileri gösterilmiş olmasına rağmen7,10,11-14, süt dişlerinin mine yüzey pürüzlülüğüne
süt dişlerinde kullanılan diş macunlarının etkisini
gösteren araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın
amacı: fizyolojik düşme zamanı geldiği için çekilmiş,
çürüksüz ve yüzey kusuru bulunmayan üst çene süt
santral dişlerde mine yüzey pürüzlülüğüne üç farklı
çocuk diş macununun etkisini değerlendirmektir.

Çalışmaya başlamadan önce Gülhane Askeri Tıp
Akademisi Komutanlığı, Etik Kurulu’ndan etik onayı
alındı (06.02.2013/13). Bu çalışma, yeni çekilmiş,
çürüksüz ve yüzey kusuru bulunmayan 30 üst çene süt
santral diş mine yüzeyi üzerinde gerçekleştirildi.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Diş Hekimliği
kliniğine başvuran, fizyolojik düşme zamanı gelmiş
dişler, çocukların ailelerinden alınan onam formundan
sonra çekildi ve araştırmaya dahil edildi. Dişler, lastik
fırça ve pomza yardımıyla debrislerden temizlendi ve
deiyonize distile su içerisine koyuldu. Dişler, bukkal
mine yüzeyi açıkta kalacak şekilde, kendi kendine
polimerize olan akrilik rezin içerisine yerleştirildi. Mine
yüzeylerinin standart olabilmesi amacıyla açıkta kalan
mine yüzeylerine 800 ve 1000 grenli zımparalar
kullanılarak, zımparalama ve parlatma cihazı (Metkon
Gripo 2V, Bursa) yardımıyla polisaj işlemleri yapıldı.
Dişlerde herhangi bir yapısal veya dış faktörlere bağlı
deformite olup-olmadığı ışık mikroskobu altında (SZPT, Olympus, Japan) incelendi. Daha sonra dişler
rastgele 3 grubu ayrıldı (n=10). Yüzey pürüzlülük
ölçme cihazı (profilemetre) (Mahr Perthometer M2/M3,
Gottingen, Germany) ile her bir mine yüzeyinden farklı
alanlarda olmak üzere üç adet başlangıç pürüzlülük
değerleri elde edildi. Bir gruptan diğer gruba geçerken
cihazın kalibrasyonu gözden geçirildi. Daha sonra
birinci gruba Sensodyne Pronamel (GlaxoSmithKline,
Brentford, U.K.), ikinci gruba Oral B Pro-Expert Stages
(Procter &Gamble, Newbridge, Ireland) ve üçüncü
gruba Elmex Kinder-Zahnpasta (CP Gaba GmbH,
Hamburg, Germany) (Tablo 1) diş macunları şarjlı bir
diş fırçasıyla (Oral B Triumph Trizone 5000) 2 dakika,
günde iki kez, bir hafta, süreyle uygulandı15. Diş
fırçalama işlemlerinde basınç farklılıklarını ortadan
kaldırabilmek amacıyla tüm fırçalama işlemleri aynı
hekim tarafından gerçekleştirildi. Fırça başı mine yüzeyine paralel ve kılları mine yüzeyine dik olarak temas
edecek şekilde kullanıldı. Diş macunlarının birbirine karışmaması için her grupta aynı sertlik ve özellikte farklı
bir diş fırça başlığı kullanıldı. Fırçalanan yüzeylerde
kalan macunlar akan su altında yıkandı. Diş macunlarının mine yüzeylerine direkt etkisini değerlendirebilmek amacıyla örneklerin saklanmasında deiyonize
distile su kullanıldı. Fırçalama işlemleri sonrasında
mine yüzeylerinin üç farklı alanından tekrar pürüzlülük
değerleri elde edildi. Tüm pürüzlülük değerleri ölçüm-
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leri aynı araştırıcı tarafından gerçekleştirildi. İstatistiksel değerlendirmeler SPSS v.15.0 (Chicago, IL, USA)
paket programı ile yapıldı. Gruplar arası çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi, ileri ikili karşılaştırmalarda ise Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U
testi kullanıldı. Grup içi karşılaştırmalarda Wilcoxon
testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul
edildi.

BULGULAR
Her örnekten başlangıç ve fırçalama sonrası
elde edilen üçer yüzey pürüzlülük değerinin (Ra1, Ra2,
Ra3) aritmetik ortalaması alınarak, örneklerin başlangıç ve fırçalama sonrası yüzey pürüzlülük değerleri
elde edildi. Gruplardan elde edilen başlangıç ve fırçalama sonrası ortalama yüzey pürüzlülük değerleri ve
standart sapmalar Tablo 2’de verildi. Üç grup arasında
başlangıç pürüzlülük değerleri (p=0,756) ve fırçalama
sonrası pürüzlülük değerlerinde (p=0,958) istatistiksel
olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Üç grup arasında
başlangıç pürüzlülük değerlerine göre fırçalama sonrası
elde edilen pürüzlülük değerlerinin yüzdesel değişimi
incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlendi (p=0,013). Yapılan ileri ikili analizlerde bu farkın
2.grup (Oral B Pro-Expert Stages) ile 3.grup (Elmex)
değerlerinin
karşılaştırılmasından
kaynaklandığı
saptandı.
Grup içi karşılaştırmalarda (başlangıç ve
fırçalama sonrası) 1. grup (p=0.059) ve 3. grupta
(p=0.251) istatistiksel olarak fark saptanmazken, 2.
grupta (p=0.005) istatistiksel olarak anlamlı fark
saptandı (Tablo 2).

Tablo 1. Çalışmamızda kullanılan diş macunları
Gruplar

Ürün

Üretici
Firma

Ġçeriği

Grup 1

Sensodyne GlaxoSmithK Su, Sorbitol, Hidrat silika, Gliserin,
Pronamel
line
PEG-6, Cocamidopropyl Betaine,
Xanthan Gum, Aroma, Sodyum
Florid (1450 ppm), Sodyum
Sakkarin, Sukraloz, Titanyum
dioksit, Sodyum Hidroksit,
Limonen.
Grup 2 Oral B Pro- Procter &
Su, Sorbitol, Hidrat silika, Sodyum
Expert
Gamble
lauryl Sulfat, Cellulose Gum,
Stages
Aroma, Sodyum Sakkarin,
Carbomer, Trisodyumfosfat,
Sodyum Florid(500 ppm),
Limonen.
Grup 3
Elmex
CP Gaba
Su, Sorbitol, Hidrat silika,
KinderGmbH
Titanyum dioksit,
Zahnpasta
Hidroksietilselüloz,
Cocamidopropyl Betaine, Limonen,
Aminflorid (500ppm), Aroma,
Sodyum Sakkarin, Hidroklorik asit.

Tablo 2: Gruplardan elde edilen süt dişi mine pürüzlülük değerleri
Gruplar

Grup 1
Sensodyne
Pronamel
Grup 2
Oral
B
ProExpert Stages
Grup 3
Elmex KinderZahnpasta
P değeri*

BaĢlangıç mine yüzey
pürüzlülük
değerleri
(μm)
Ortalama ± SS

Fırçalama sonrası mine
yüzey
pürüzlülük
değerleri (μm)
Ortalama ± SS

P değeri**

BaĢlangıca göre yüzde
değiĢim

0,47 ± 0,14aA

0,52 ± 0,16aA

0,059

11,0 ± 19,1ab

0,48 ± 0,23aA

0,54 ± 0,23aB

0.005

16,3 ± 13,0b

0,52 ± 0,15aA

0,53 ± 0,14aA

0,251

3,20 ± 9,94a

p=0.756

p=0.958

Ortalama ± SS

p=0.013

*Aynı sütunda küçük harflerle ifade edilen karşılaştırmalar gruplar arası karşılaştırmaları, **Aynı satırda büyük harflerle ifade
edilen karşılaştırmalar grup içi karşılaştırmalarını ifade etmektedir. Aynı harfler arasında istatistiksel fark yoktur (p>0,05).
SS: Standart Sapma
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bulunmaktadır12. Profilometre adı verilen özel bir cihaz
yardımıyla da materyallerin oluşturduğu yüzey pürüzlülüğü ölçülebilir. Yüzey pürüzlülüğünün incelendiği
çalışmalarda en çok kullanılan yöntem izleyici uçlu
cihazlar (profilometre) yardımı ile yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesidir10,13. Bu cihaz yüzey pürüzlülüğü ile
ilgili değerleri rakamsal olarak verebilmektedir. Çalışmamızda da farklı içerikli diş macunlarının süt dişi
mine yüzeyinde pürüzlülük oluşturup oluşturmadığını
ölçmek için profilometre cihazı kullanılmıştır. Yapılan
çalışmalarda her bir örnekten birden fazla ölçüm
yapılarak ortalamalarının alındığı ve karşılaştırmaların
bu ortalamalar üzerinden yapıldığı görülmüş8,13,
çalışmamızda örneklerden üçer ölçüm yapılmış ve
ortalamalar karşılaştırılmıştır.
Kim ve ark.21, yaptıkları çalışmada 20 adet
küçük azı dişinin mine yüzeyini incelemişler ve Ra
parametresinin ortalama değerini 0,45 μm olarak
tespit etmişlerdir. Kim ve arkadaşlarının21 çalışmasına
benzer şekilde çalışmamızda süt dişi minesi başlangıç
pürüzlülük değerleri ortalama 0,49 μm olarak bulunmuştur. Çalışmamızda kullanılan süt dişlerinin başlangıç mine pürüzlülük değerlerinin birbiriyle benzer oluşu, deneysel protokol için hazırlanan örneklerin mine
yüzeylerinin
benzer
standartta
hazırlandığını
göstermektedir.
Çeşitli çalışmalarda in vivo fırçalama sırasında
uygulanan fırçalama kuvvetinin gram cinsinden karşılığı, fırça kıllarının sertliği, fırçanın manuel veya otomatik oluşu gibi faktörlere bağlı olarak 203-1533 gram
arasında değişkenlik gösterdiği bildirilmektedir22-24.
Buna karşın Azevedo ve arkadaşları11, diş fırçası sertliğinin mine yüzey pürüzlülüğüne etkisinin olmadığını
bildirmişlerdir. In vitro olarak planlanan çalışmamızda
fırçalama işlemi, aynı operatör tarafından aynı şarjlı
orta sertlikte diş fırçası ile gerçekleştirilmiştir. Şarjlı diş
fırçasının aynı operatör tarafından elle kullanımı ile süt
dişi mine yüzeylerine önceki çalışmalarda uygulanan
kuvvetlere
benzer
bir
kuvvetin
uygulandığı
düşünülmüştür.
Çeşitli çalışmalarda günde iki kez ve her keresinde iki dakika yapılan fırçalama işleminin, ağızda
bulunan 28 diş üzerine uygulandığında, her bir dişe
düşen ortalama fırçalama süresinin yaklaşık olarak 10
saniye olacağı bildirilmiştir25,26. Bu noktadan hareketle
her bir diş yüzeyinin bir hafta süreyle günde 2 kez 2
dakikalık fırçalanması işlemi, yaklaşık olarak ağız
içerisinde yapılan 6 aylık fırçalamaya tekabül

TARTIġMA
Günümüzde farklı içerikli çok sayıda diş macunu
bulmak mümkündür. Macunlarının diş sert dokularında
oluşturduğu pürüzlülük miktarları ise merak konusudur. Dental literatürde diş sert dokularının yüzey
sertliğini diş macunlarının nasıl etkilediğine dair yapılan
çok sayıda araştırma mevcuttur12,13,16-18. Yapılan bu
araştırmaların bir kısmı in vitro16-18 ve bir kısmıda in
situ12,13 çalışmalardır. İn vitro modeller, uygun maliyette ve çok fazla teknik problemler yaşanmadan, standart şartlar altında çeşitli tedavilerin ve ürünlerin
karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır16-18. Sunulan
bu çalışma in vitro olarak tasarlanmıştır. Daha önceki
çalışmalarda mine yüzeyi olarak sığır dişleri17, çekilmiş
insan daimi azı dişleri16,18 ve süt dişleri14 kullanılmıştır.
Araştırmamızda insan üst çene süt santral dişler tercih
edilmiştir. Önceki çalışmalarda farklı içerikli diş
macunları12, farklı pH değerine sahip diş macunları18,
farklı flor konsantrasyonuna sahip diş macunları18,
beyazlatıcı içeren diş macunları6 çeşitli aşındırıcılar
içeren diş macunları10 değerlendirilmiştir. Çalışmamızda farklı firmalar tarafından çocuklar için geliştirilmiş
diş macunlarının süt dişi mine pürüzlülüğü üzerine
etkisi değerlendirilmiştir.
Khalefa ve ark.14 anterior süt dişi mine
yüzeylerinde renklenmelerin ve plağın kaldırılmasında
air abrazyon cihazlarının ve sodyum bikarbonat, kalsiyum karbonat ya da glisin gibi aşındırıcı tozların
kullanılabileceğini ve kullanılan bu aşındırıcıların süt
dişi minesinde bir miktar pürüzlülük oluşturduğunu
bildirmiştir. Diş macunlarında ise hidrat silika, kalsiyum
karbonat, dikalsiyum fosfat dihidrat, kalsiyum pirofosfat, alumina ve sodyum bikarbonat gibi maddeler
abraziv olarak kullanılmaktadır4. Bu maddelerin partikül boyutu ve şekli, dişlerin temizlenmesinde ve abrazyon denilen süreçte etkili olan anahtar komponentlerdir. Abrazivler, mine ve dentinine zarar vermeyecek
şekilde diş yüzeyindeki lekelerden daha sert olmalıdır19,20. Abrazivlerin sert dokularda oluşturduğu
pürüzlenme miktarının, bakteri plağı tutunma indeksini
(0,2 μm) geçmemesi gereklidir7,8. Çalışmamızda abraziv olarak diş macunları içerisine eklenen hidrat
silikanın, bakteri plağı tutunma indeksinden daha fazla
süt dişi mine yüzey pürüzlülüğü oluşturmadığı tespit
edilmiştir.
Diş macunlarının abraziv özelliklerini değerlendirmek için çeşitli teknikler (ağırlık ve hacim kaybı gibi)
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etmektedir. Bu nedenle çalışmamızda süt dişi mine yüzeylerinden elde edilen pürüzlülük değerlerine, düzenli
bir fırçalama yapıldığı takdirde 6 ay gibi uzun bir fırçalama sürecinin sonunda ulaşılabileceği düşünülebilir.
Kumar ve ark.nın27 farklı sertlikte diş fırçaları ve
diş macunu ile gerçekleştirdikleri çalışmada, mine
yüzeyindeki aşınmanın macun kullanımıyla attığını ve
sert fırçalarda daha fazla aşınma meydana geldiğini
bildirmiştir. Çalışmamızda aynı tip diş fırçası ile birlikte
farklı tip diş macunları kullanılmıştır. Çalış- mamızda
farklı marka çocuk diş macunları ile yapılan fırçalama
işlemi sonrası elde edilen mine pürüzlülük değerlerinde
artış tespit edilmiş fakat gruplar arasında istatiksel
olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Baş- langıç
pürüzlülük değerlerine göre fırçalama sonrası elde
edilen pürüzlülük değerlerinin yüzde değişimleri
arasında ise istatistiksel fark saptanmıştır. Bu durum,
diş macunu içerik farklılıklarının, mine pürüzlülüğü üzerine etkisinin olabileceği sonucunu düşündürmüştür.
Diş macunlarının diş sert dokularında meydana
getirdiği yüzey pürüzlülüğünü araştırmak için daha
kapsamlı, ağız içi ortamı taklit edebilen ve daha uzun
süreli laboratuar çalışmalarına ilave olarak, uzun
dönem klinik çalışmaların yapılmasında fayda vardır.
Ayrıca, ilerleyen yıllarda çalışmamızda kullanılan diş
macunlarının, süt dişlerinde kullanılan çeşitli dolgu
materyalleri üzerindeki pürüzlülüğünü araştıran
kapsamlı çalışmalar yapılabilir.
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Am J Dent 2014;27:167-70.
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SONUÇLAR
Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki
1- Çocuklar için üretilmiş diş macunları süt dişi
minesinde bir miktar pürüzlülük oluşturmaktadır. Fakat
gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark
bulunmamıştır.
2- Kullanılan üç diş macunu da bakteri plağı
tutunma indeksinden (0,2 µm) daha az oranda mine
yüzey pürüzlülüğüne neden olmuştur. Bu nedenle her
üç diş macununun da süt dişlerinde kullanımında
sakınca bulunmamaktadır.
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