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ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Bu çalıĢmanın amacı, farklı kimyasal yapılara
sahip diĢ macunlarının feldspatik porselenin yüzey
pürüzlülüğüne etkisinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: ÇalıĢma kapsamında toplam 40
adet disk Ģeklinde porselen örnek kullanıldı. Örneklerin
yüzey bitim ve cila iĢlemlerinden sonra profilometre
cihazı ile pürüzlülükleri ölçülüp kaydedildi ve rastgele
dört gruba ayrıldı. Örnek yüzeyleri dört farklı kimyasal
yapıya sahip diĢ macunu ve elektronik diĢ fırçası ile
günde iki kere iki dakika olmak üzere toplam bir aya
denk gelecek Ģekilde iki saat boyunca fırçalandı. Birinci
ayın sonunda profilometre ile tekrar yüzey
pürüzlülükleri ölçüldü ve kaydedildi. Verilerin
istatistiksel değerlendirmesi varyans analizi kullanılarak
yapıldı.
Bulgular: Varyans analizinin sonuçları farklı kimyasal
yapıdaki diĢ macunlarının feldspatik porselenin yüzey
pürüzlülüğünü anlamlı derecede arttırdığını (p<0.05)
gösterdi. En yüksek pürüzlülük değeri (2.60 ± 0.48
µm) siyah renk koduna sahip diĢ macununda, en
düĢük pürüzlülük değerinin ise (1.96 ± 0.43 µm)
kırmızı renk koduna sahip diĢ macununda olduğu
tespit edildi.
Sonuç: Elde edilen verilere göre, diĢ macunlarının
feldspatik porselenin yüzey pürüzlülüğünü arttırdığı,
macunların kimyasal içeriğine bağlı olarak da bu artıĢın
değiĢebildiği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: DiĢ macunu, porselen, yüzey
pürüzlülüğü.

*

Aim: The aim of this study was to evaluate the effect
of different chemical composition toothpastes on
surface roughness of feldspathic porcelain.
Material and Methods: Totally, 40 disc-shaped
porcelain specimens were used in this study. After the
surface polishing, the surface roughness of specimens
was measured by profilometer and divided into four
groups randomly. The surface of specimens was
brushed two hours instead of two times a day through
two minutes for a month by electric toothbrush and
toothpastes, which have four different chemical
compositions. After a month the surface roughness
were measured by profilometer again and recorded.
The statistically analysis obtained data were
performed with repeated measures analysis of
variance test.
Results: The results of variance test showed that
statistically significant differences between different
chemical composition toothpastes on surface
roughness of feldspathic porcelain (p<0.05). The
highest surface roughness value (2.60 ± 0.48 µm)
was identified in black color code toothpaste, the
lowest surface roughness value (1.96 ± 0.43 µm) was
identified in red color code toothpaste.
Conclusion: The obtained data presented that, the
toothpastes have increased the surface roughness of
feldspathic porcelain and this increasing has changed
depending on the chemical composition of
toothpastes.
Keywords: Toothpaste, porcelain, surface roughness.
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* 5.Uluslararası Türk ≠Prostodonti ve Ġmplantoloji Derneği Bilimsel Sempozyumunda poster
(Poster No:201637) olarak sunulmuĢtur.
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GEREÇ VE YÖNTEM

GĠRĠġ

ÇalıĢma kapsamında, 2 mm yüksekliğinde ve 10
mm çapında disk Ģeklinde toplam 40 adet feldspatik
porselen (Ceramco 3, Dentsply, Burlington, New
Jersey, ABD) örnek kullanıldı (ġekil 1).

Dental porselenler, biyouyumlu, uzun ömürlü
ve estetik olma gibi üstün özelliklerinden dolayı sabit
protetik
restorasyonlarda
yaygın
olarak
kullanılmaktadır. Feldspatik porselenler, stresler
karĢısındaki dayanıklılıkları ve estetik özellikleri
nedeniyle metal seramik restorasyonlarda veneer
porseleni olarak tercih edilmektedirler.1 Sabit protezler
de diĢler gibi ağız ortamında yer aldıkları için ağız
sıvılarına, günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerin
neden olduğu plak tutulumuna maruz kalabilmektedir.
Protezlerin
uzun
yıllar,
sağlıklı
bir
Ģekilde
kullanılabilmesi için temizliklerine dikkat edilmesi
gerekmektedir.
DiĢ macunları, evde gerçekleĢtirilen günlük
hijyenin önemli bir parçasıdır. DiĢ macunu kullanılarak
yapılan etkin bir fırçalamayla beraber, mekanik plak
uzaklaĢtırmasının etkinliği arttırılmakta dolayısıyla
çürük oluĢumu ve diĢeti iltihabı gibi oral hastalıkların
ortaya çıkıĢı engellenmektedir. DiĢ fırçalamanın yanı
sıra etkin bir temizlik için diĢ ipi, ara yüz fırçası ve ağız
gargaraları da kullanılabilmektedir. Günlük rutin olarak
yapılan diĢ fırçalama iĢlemlerinde diĢler ile birlikte
ağızda mevcut olan protez ve restoratif materyaller de
fırçalanmaktadır.2, 3
Bir diĢ macununun içeriği; nemlendiriciler, su,
mekanik temizleyiciler, bağlayıcı ajanlar, yüzey aktif
ajanlar, tatlandırıcılar, koruyucular ve tedavi edici aktif
ajanlardan oluĢmaktadır.4 DiĢ macunları ile ağız
dokularına zarar vermeden maksimum temizlik
sağlanabilmesine karĢın,5 içeriğine bağlı olarak bir
takım sorunlar oluĢabilmektedir.6 Özellikle beyazlatma
etkisi olan diĢ macunlarının içeriklerindeki aĢındırıcı
partiküller ya da enzimler ile ağızda bulunan diĢ
dokusu ve restoratif materyallerin yüzeyinde değiĢiklik
meydana getirdikleri literatürlerde belirtilmiĢtir.7-10 DiĢ
macunlarının aĢındırma etkisi abraziv partiküllerin
yapısına bağlı olarak farklılık göstermektedir.11
AĢındırma derecesi abraziv partiküllerin yapısının yanı
sıra partikül Ģekli ve büyüklüğüne de bağlıdır.12-14
Bu çalıĢma, farklı kimyasal yapılara sahip dört
diĢ
macununun
feldspatik
porselenin
yüzey
pürüzlülüğüne
etkisinin
incelenmesi
amacıyla
yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın hipotezi ise, diĢ macunlarının
feldspatik porselenin yüzey pürüzlülüğünü arttıracağı
yönündedir.

ġekil 1. Porselen örnekler

Porselen örnekleri hazırlamak için; 2 mm
yüksekliğinde ve 10 mm çapında disk Ģeklinde mum
Ģablonlar silikon esaslı ölçü maddesinin içerisine
yerleĢtirildi. Ölçü maddesi sertleĢtikten sonra mum
Ģablonlar çıkartıldı. Ġzolasyon yapıldıktan sonra dentin
ve mine porseleni uygulandı. Elde edilen seramik
örnekler vakumlu porselen fırınında (Programat P 300
G2; Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) piĢirildi.
Yüzey düzeltme iĢlemlerini takiben her bir örneğin
yüzeyine glaze (Ceramco 3 Stain and Glaze Liquid,
Dentsply, Burlington, New Jersey, ABD) iĢlemi
uygulandı. Cila iĢlemi tamamlanan örneklerin yüzey
pürüzlülükleri profilometre cihazı (Surtronic 25; Taylor
Hobson, Leicester, Ġngiltere) ile ölçülüp kaydedildi.
Örnekler rastgele dört gruba ayrılarak (n=10) dört
farklı renk koduna sahip diĢ macunu; R.O.C.S.
(R.O.C.S.; WDS, Rusya) (siyah), Ġpana 3 boyutlu
beyazlık (Ġpana; Procter&Gamble GmbH, Almanya)
(kırmızı), Signal beyazlatıcı sistem (Signal; Unilever
Sanayi ve Ticaret A.ġ., Türkiye) (mavi), Splat medical
herbst (SPLAT; Organic Pharmaceluticals LTD, Rusya
(yeĢil) (ġekil 2) ile elektronik diĢ fırçası (Oral B Vitality,
Oral B, Braun, Almanya) kullanılarak günde 2 defa 2
dakika olmak üzere toplam 1 aylık fırçalama süresine
karĢılık gelecek Ģekilde 2 saat fırçalandı. Standardizasyonu sağlamak amacıyla fırçalama iĢlemi tek bir
araĢtırmacı tarafından yapıldı. Kullanılan diĢ macunlarının üretici firmaları ve bileĢimleri Tablo 1’de
gösterildi. Ġki saatlik (bir aylık) sürenin sonunda örnekler akan su altında yıkanıp kurutuldu. Profilometre ile
tekrar yüzey pürüzlülükleri ölçüldü ve kaydedildi.
Verilerin istatistiksel analizi (SPSS v20.0; SPSS
Inc., Chicago, IL., ABD) varyans analizi kullanılarak
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yapıldı. Çoklu karĢılaĢtırmalar için LSD testi uygulandı.

Tablo 2. Varyans analizi sonuçları
Gruplar ÖlçümlerOrtalama
Siyah
Kırmızı

ġekil 2. Farklı renk kodlu diĢ macunları

Mavi
YeĢil

BULGULAR

Toplam

Grupların normal dağılım gösterip göstermediği
Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirildi. Bütün alt
grupların normal dağılım gösterdiği görüldü (p>0.05).

SPLAT Professional Signal Beyazlatıcı Ġpana 3 Boyutlu
R.O.C.S. Sensation
Medical
Sistem
Beyazlık
Herbs
Luxe

Üretici
Firma
R.O.C.S.,
WDS,
Rusya

Ġpana,
Procter&G
amble
GmbH,
Almanya
Signal,
Unilever
Sanayi ve
Ticaret
A.ġ.,
Türkiye
SPLAT,
Organic
Pharmace
luticals
LTD,
Rusya

BileĢim
Sorbitol, silika, gliserin, aqua,
ksilitol, cocamidopropil betain,
flavor, xanthan gum, kalsiyum,
gliserofosfat,
bromelain,
magnezyum
klorid,
sodyum
sakkarin, sodyum benzonat, ocymen-5-ol, titanyum dioksit.
Gliserin, hidrat silika, sodyum
heksametafosfat, propilen glikol,
aqua, PEG-6, sodyum lauril
sülfat, aroma, silika, poloxamer
407, PEG-20M, CI 77891,
sodyum sakkarin, xanthan gum,
selüloz gum, limon, CI 74160
Sodyum monoflorofosfat, perlite,
kalsiyum
karbonat,
aqua,
sorbitol, hidrat silika, sodyum
laurin,sülfat, aroma, trisodyum
fosfat, selüloz gum, sodyum
sakkarin, fenilkarbinol, gliserin,
CI 74160, CI 77891
Sorbitol, hidrat silika, aqua, PEG8, sodyum lauril sülfat, kalsiyum
laktat,
aroma,
sodyum
monoflorofosfat, xanthan gum,
sodyum metilparapen, sodyum
sakkarin, prolin glikol, sardunya
esansı, papatya, alıç, adaçayı ve
deniz topalağı özleri, limon, CI
19140, CI 42090.

.91800
.34200
.53800
.40000
.54950

Serbestlik
Derecesi

p

9

.000

.43690

9

.035

.54098

9

.012

.48917

9

.029

.48907

39

.000

p1: Ġlk pürüzlülük ölçümü
p2: Ġkinci pürüzlülük ölçümü

Tablo 3. Ortalama yüzey pürüzlülük değerleri ve LSD çoklu
karĢılaĢtırma testi sonuçları

Tablo 1. ÇalıĢmada kullanılan diĢ macunları
Ürün
Ġsmi

p1p2
p1p2
p1p2
p1p2
p1p2

Standart
Sapma
.29279

Gruplar
Siyah
Kırmızı
Mavi
YeĢil
Toplam

Renk
Kodu
Siyah

Ortalama (µm)
2.60a
1.96b
2.58a
2.10b
2.31

Standart Sapma (µm)
.47
.43
.58
.72
.61

N
10
10
10
10
40

TARTIġMA
Kırmızı

Bu çalıĢmada farklı kimyasal yapıdaki diĢ
macunlarının feldspatik porselenin yüzey pürüzlülüğünü
istatistiksel
olarak
artırdığından
dolayı
baĢlangıçta kurulan hipotez kabul edilmiĢtir.
DiĢ macunu tüpleri üzerindeki kare Ģeklindeki
renk kodlarının diĢ macununun kimyasal içeriğini
gösterdiği; siyah rengin tamamen kimyasal, kırmızı
rengin doğal ve kimyasal, mavi rengin doğal ve ilaçlı,
yeĢil
rengin
ise
tamamen
doğal
olduğu
söylenmektedir. Ancak bu konuda farklı görüĢler
ortaya atılmıĢ ve renk kodlarının diĢ macunlarının
kimyasal yapıları hakkında bilgi vermediği ifade
edilmiĢtir. Bu konuyla ilgili olarak diĢ macunu
tüplerinin altında yer alan renkli kutucuklara “göz
iĢareti” denildiği, bu iĢaretin elektronik makinelerin
tüpü nereden kesmesi gerektiğini gösterdiği ve ayrıca
bu renkli kutucukların paketleme iĢlemlerinde de
kolaylık sağladığı belirtilmiĢtir.15 Farklı kimyasal yapıya
sahip diĢ macunları piyasaya sunulmuĢtur. Bu macun
türlerinin en büyük hedefi etkin bir temizlik ve
beyazlatma sağlamaktır.16 Bu nedenle bu tür diĢ
macunları genellikle kombinasyon halinde veya ayrı
ayrı olarak hidrojen peroksit, carbamide peroksit,
sodyum bikarbonat, hidrat silika veya aluminyum oksit
içermektedir.16,17 Birçok bitkisel diĢ macununun da

Mavi

YeĢil

Yapılan varyans analizi sonucunda; diĢ
macunlarının
feldspatik
porselenlerin
yüzey
pürüzlülüğünü istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001)
Ģekilde artırdığı saptandı (Tablo 2).
Sonuçlar en yüksek yüzey pürüzlülük
değerinin (2.60 µm) siyah renk koduna sahip diĢ
macunlarında, en düĢük pürüzlülük değerinin ise (1.96
µm) kırmızı renk koduna sahip diĢ macunlarında
olduğunu gösterdi (Tablo 3).
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antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu belirtilmiĢtir.18
Ağız, diĢ ve çevre dokuların sağlığının devam
ettirilebilmesi, biyolojik durumun bozulmaması için
düzenli bir Ģekilde diĢlerin fırçalanması ve oral hijyenin
sağlanması gerekmektedir. Oral dengenin korunması
için diĢlerle birlikte ağızda mevcut olan restorasyonlar
da fırçalanmalıdır. Ancak diĢ macunlarının içeriğinde
bulunan yüksek orandaki aĢındırıcılara bağlı olarak,
diĢeti çekilmesi, servikal aĢınma, dentin hassasiyeti ve
restorasyonlarda zararlar meydana gelebilmektedir.19-21
DiĢ macunlarının mine ve restoratif materyaller
üzerindeki aĢındırıcı etkisi ile ilgili çok sayıda çalıĢma
yapılmıĢtır.19,20,22,23 Heintze ve Forjanic24 16 kompozit
rezin, 4 seramik ve 1 amalgamdan oluĢan toplam 21
farklı
materyalin
fırçalama
sonrası
yüzey
pürüzlülüklerini değerlendirmiĢler, hibrit kompozitlerin
mikrofil kompozitlere oranla yüzey değiĢimlerine daha
yatkın olduklarını, seramiklerin ve amalgamın yüzey
pürüzlülüğünde herhangi bir artıĢın olmadığını
saptamıĢlardır. Atalı ve arkadaĢları25 yaptıkları in-vitro
çalıĢma sonucunda fırçalama sonrası mikro hibrit ve
nano kompozitlerin yüzey pürüzlülüklerinde istatistiksel
olarak anlamlı değiĢim olmadığını ifade etmiĢlerdir.
YeĢil DuymuĢ ve arkadaĢları26 farklı restoratif
materyallerden dental porselenlerin fırçalama ile
oluĢan abrazyona en dirençli materyal olduğunu
bildirmiĢlerdir.
Garza ve arkadaĢları27 iki farklı tam seramik
örneklere uyguladıkları 12 yıllık fırçalama iĢleminin,
Empress
seramiklerin
yüzey
pürüzlülüğünü
etkilemediğini, e.max Press seramiklerin pürüzlülüğünü
ise artırdığını istatistiksel olarak saptamıĢlardır. Anil ve
Bolay3 8,5 yıllık fırçalama periyodunun feldspatik
porselenin yüzey pürüzlülüğünde önemli artıĢ meydana
getirdiğini tespit etmiĢlerdir. Bu çalıĢmada, kullanılan
bütün diĢ macunlarının feldspatik porselenin yüzey
pürüzlülüğünü istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde
artırdığı saptanmıĢtır. Bu bulgu yukarıdaki çalıĢmaları
destekler niteliktedir.
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