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ÖZ
Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı etken maddelere sahip diş macunlarının antimikrobiyal etkinliğinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada farklı içeriğe sahip dokuz diş macununun (flor/500 ppm, misvak+propolis+çay ağacı,
Ganoderma lucidum özü, himalaya tuzu, misvak özü, xlylitol, aloe vera özü, papatya özü, ev yapımı) Streptococcus mutans
ATCC 25175, Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 ve Candida albicans ATCC 10231 kökenlerine karşı antimikrobiyal etkinliği
agar difüzyon tekniği ile test edildi.
Bulgular: Test edilen diş macunlarının S. mutans ve L. acidophilus‟a karşı etkinlikleri incelendiği zaman; papatya özü,
misvak+propolis+çay ağacı; misvak özü içeren diş macunlarının, S. mutans ve L. acidophilus‟a karşı etkinlikleri 500 ppm flor
içeren diş macunundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p:0,000; p<0,001).
C. albicans‟a karşı etkinlik incelendiği zaman; flor içeren diş macunu test edilen diğer diş macunu gruplarından istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p:0,000; p<0,001).
Sonuç: Çalışmamızda incelenen farklı etken maddelere sahip diş macunlarının in vitro koşullarda antimikrobiyal etkinlik
gösterebileceği gözlenmiştir. Diş macunlarının, ağız ortamı koşullarında antimikrobiyal etkinliğinin değerlendirilmesi adına klinik
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar kelimeler: diş macunu, flor, aloe vera
ABSTRACT
Aim: The aim of this study was to evaluate the antimicrobial efficacy of toothpastes with different active ingredients.
Material and Methods: The antimicrobial activity of nine toothpaste (fluor / 500 ppm, miswak + propolis + tea tree,
Ganoderma lucidum extract, himalaya salt, miswak extract, xlylitol, aloe vera extract, chamomile extract, homemade) were
tested by agar diffusion technique against the Streptococcus mutans ATCC 25175, Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 and
Candida albicans ATCC 10231.
Results: The antimicrobial activity of the tested toothpastes against S. mutans and L. acidophilus showed that the chamomile
extract, miswak + propolis + tea tree, miswak extract toothpastes had significantly higher antimicrobial efficacy than fluoride
toothpaste (p:0,000; p<0,001). The antimicrobial activities of fluoride toothpaste against the C. albicans was significantly higher
than other toothpastes (p:0,000; p<0,001).
Conclusion: It has been observed that toothpastes with different active substances may have antimicrobial effects under in
vitro conditions. Clinical studies are needed to evaluate the antibacterial efficacy of the tooth pastes in the mouth.
Keywords: tooth paste, fluoride, aloe vera
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GĠRĠġ
Diş çürüğü, okul çağı çocuklarının %60-90‟ını
etkileyen, günümüzde 2-5 yaş arası çocuklarda görülme sıklığı her geçen artan sağlık sorunlarından birisidir. Çocukluk dönemi hastalığı gibi algılansa da, yetişkinlik döneminde de devam etmektedir.1–4 Ağızda çok

sayıda ve çeşitte mikroorganizma bulunmaktadır, bunlardan Streptococcus mutans ve Lactobacilli diş çürüğü
oluşumunda aktif olarak rol oynamaktadır.5 Candida
albicans ise ağızda en sık rastlanan mantar türüdür.
Literatürde C. albicans seviyesi ile çürük arasında anlamlı ilişki bulunduğunu bildiren çalışmalar bulunmak-
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tadır.6,7 Diş çürüğünün önlenmesi amacıyla, karyojenik mikroorganizmaların antimikrobiyal ajanlar kullanılarak ağız ortamından uzaklaştırılması temel
stratejilerden birisidir.8
Diş macunu ile diş fırçası birçok ülkede en sık
uygulanan ağız hijyeni sağlama yöntemidir.9 Diş macunu ve diş tozu çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. MÖ 3000-5000 yılları arasında, Eski Mısırlılar
dişlerde biriken gıda artıklarını temizlemek amacıyla;
öküz toynakları, mür, yumurta kabukları ve pomzadan
elde edilen bir diş kremi geliştirmişlerdir. 1960‟lı yıllarda Amerikan Diş Hekimleri Birliğinin diş macunu içine
flor koyulmasını kabul etmesiyle florlu diş macunlarının
kullanımı yaygınlaşmıştır.10 Günümüzde florun çocuklar
ve yetişkinler dahil olmak üzere tüm yaş gruplarında
diş çürüğünü önlediği konusunda geniş bir fikir birliği
vardır.11 Florlanmış su ve florlu diş macunu gibi düzenli
ve düşük seviyede maruz kalmayı sağlayan stratejiler;
yüksek konsantrasyonlu jel ve vernik gibi profesyonel
uygulamalara kıyasla uygun maliyetle daha yaygın bir
kullanım sağlar.12 Bu sayede, toplumda çürük önleyici
ajanlara ulaşılabilirliğin arttırılması hedeflenmiştir.
Son yıllarda geleneksel ve tamamlayıcı tedavi
yöntemlerine artan ilgi ile birlikte diş hekimliğinde de
tedavi ve koruma amaçlı doğal ürünlerden köken alan
bileşiklere gösterilen ilgi artmaktadır. Yüzyıllardan beri
sağlığın korunması, hastalığın tedavi edilmesinde bitkilerden, doğal malzemelerden elde edilerek kullanılan
tedavi yöntemleri günümüzde diş macunu içeriklerine
girmiştir. Özellikle çocuklar için piyasada bulunan diş
macunlarında artan içerik çeşitliliği, kullanılan malzemelerin çürük yapıcı mikroorganizmalar üzerinde etkisinin incelenmesi gerekliliği oluşturmaktadır. Literatürde diş macunu içeriğinde bulunan etken maddeler
hakkında çalışmalar bulunmaktadır, ancak Himalaya
tuzlu, Ganoderma lucidum özlü ve ev yapımı diş
macunlarının oral patojenler üzerine etkisini inceleyen
bir makaleye rastlanmamıştır.
Çalışmamızda, “flor dışında etken madde içeren
diş macunlarının antimikrobiyal etkinliği, 500 ppm flor
içeren diş macununun antimikrobiyal etkinliğinden
daha azdır” hipotezi test edilmiştir. Bu amaçla
çalışmamızda farklı etken madde içeriklerine sahip diş
macunlarının antimikrobiyal etkinliği değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmada farklı içeriğe sahip dokuz diş macununun (flor/500 ppm, misvak+propolis+çay ağacı,
Ganoderma lucidum özü, himalaya tuzu, misvak özü,
xlylitol, aloe vera özü, papatya özü, ev yapımı)

Streptococcus mutans ATCC 25175, Lactobacillus
acidophilus ATCC 4356 ve Candida albicans ATCC
10231 kökenlerine karşı antimikrobiyal etkinliği agar
difüzyon tekniği ile test edildi. Diş macunlarının
içerikleri Tablo 1‟de gösterildiği gibidir. Bu çalışma,
Helsinki Deklarasyonu prensiplerine uygun olarak
yapıldı.
Tablo 1. Diş macunları ve içerikleri
Etken madde
Flor/500 ppm

Aloe vera

Ganoderma
lucidum
Himalaya
tuzu
Misvak

Misvak+prop
olis+çay
ağacı
Ksilitol

Papatya

Ev yapımı

İçeriği
Sorbitol, Aqua, Hydrated Silica, Peg12, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma,
Cellulose Gum, Tetrasodium
Pyrophosphate, Sodium Saccharin,
Sodium Floride, Mica, Limonene,
Cinnamal, Eugenol, Cı 77891, Cı42090
Aloe Barbadensis Jel, Sorbitol, Silika
Hidrat, Gliserin, Sodyum Lauril Sülfat,
Karragenan, Nane Aroması, Sodyum
Sakarin, Sodyum Benzoat, Arı
Propolisi, Klorofilin Bakır Kompleksi
Ganoderma Lucidum(Reishi Mantarı)
Özü, Metil Paraben, Renklendiriciler
D. Aqua, Sorbitol, Glicerin, Laury
Glucokside, Himalaya Salt, Aroma,
Calcium Carnonane, Potasyum Sorbat
Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica,
Glycerin, Xylitol, Polisorbate 20,
Cocamidopropyl Betaine, Disodium
Phospate, Aroma, Xanthan Gum,
Menthol, Thymol, Stevia Rebaudiana
Extract, Phenylpropanol, Caprylyl
Glycol, Propanediol, Tocopherol
Sorbitol, Gliserin, Silika Tozu, Saf Su,
Sodyum Lauril Sarkosinat, Nane
Esansı, Ksantan Sakızı, Sodyum Lauril
Sülfat, Sodyum Sakarin,
Aqua, Hydrated Silica, Glycerin,
Xylitol, Propylene Glycol, Xanthan
Gum, Titanium Dioxide, Aroma,
Sodium Lauroyl Sarcosinate, Disodium
EDTA, Sodium Chloride
Aqua, Glycerin, Xylitol, Silica,
Chamomilla Recutitaflower Extract,
Potassium Alginate, Lonicera
Caprifolium Extract, Lonicera Japonica
Extract, Sodium Benzoate, Xanthan
Gum
Karbonat,Kaya Tuzu,Bentonit Kili, Toz
Zencefil, Toz Misvak, Toz Karanfil, Toz
Tarçın, Nane Uçucu Yağı, Hindistan
Cevizi Yağı

Üretici Firma
Colgate Palmolive,
Polonya

Forever Living,
Arizona, USA

Gano Excel
Industries, Kedah
Darul Aman,Malezya
Spumy Organic,
İstanbul, Turkey
Eyüp Sabri
Tuncer,İstanbul,
Türkiye

Naturalive, İstanbul,
Türkiye
Nenedent,Berlin,
Almanya

R.O.C.S., Münih,
Almanya

Badecanlar, İzmir,
Türkiye

Antimikrobiyal duyarlılık testleri:
S. mutans, L. acidophilus ve C. albicans
kökenlerinin Brain Heart Infusion Broth besiyerindeki
24 saatlik taze kültürlerinden, 0,5 McFarland
standardına uygun süspansiyonlar hazırlandı. Kültür
süspansiyonlarından S. mutans ve L. acidophilus
Mueller Hinton Agara, C. albicans ise Saboraud
Dextrose Agara steril eküvyon yardımı ile yayıldı.
Petrilere her bir diş macunu için 5 mm çapında
kuyucuklar açıldı ve diş macunları bu kuyucuklara eşit
miktarda olacak şekilde konuldu. Petriler 370C‟de 48
saat inkübe edildi ve inkübasyon sonrası inhibisyon
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zonları milimetrik olarak ölçüldü. Deneyler 5‟er tekrarlı
olarak yapıldı.
Ġstatistiksel Analiz Yöntemleri:
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 22
(IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken parametrelerin normal dağılıma
uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile değerlendirilmiştir.
Çalışma verileri değerlendirilirken niceliksel verilerin
karşılaştırılmasında normal dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Kruskal
Wallis testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde
Bonferroni Düzeltmeli Mann Whitney U test kullanıldı.
Çalışmanın genel anlamlılık düzeyi p<0,05 düzeyinde;
ikili karşılaştırmalarda ise p<0,001 düzeyinde
değerlendirildi.
BULGULAR
Diş macunlarının S. mutans‟ a karşı etkinlikleri
Şekil 1‟de, L. acidophilus‟ a karşı etkinlikleri Şekil
2‟de, C. albicans‟ a karşı etkinlikleri Şekil 3‟de karşılaştırmalı grafikler olarak verildi.

Şekil 3. 48 saatlik inkübasyon sonrasında diş macunlarının C.
albicans‟a karşı oluşturdukları inhibisyon zonları.

S.mutans‟a karşı etkinlik açısından incelendiği
zaman gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde farklılık bulunmaktadır (p:0,000; p<0,05)
(Tablo 2). Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda
papatya özü, misvak+propolis+çay ağacı; misvak özü
içeren diş macunlarının, S. mutans‟a karşı etkinliği flor
içeren diş macunundan istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde yüksek bulunmuştur (p:0,000; p<0,001). Flor
içeren diş macununun S. mutans‟a karşı etkinliği,
himalaya tuzu, Ganoderma lucidum özü, ksilitol, ev
yapımı ve aloe vera özü içeren diş macunu gruplarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek
bulunmuştur (p:0,000; p<0,001).
Tablo 2. Gruplar arasında S.mutans, L.acidophilus ve
C.albicans inhibisyon zonlarının değerlendirilmesi
S.mutans

L.acidophilus

C.albicans

Grup

MinMax

Ort±SS(
medyan)

MinMax

Ort±SS(
medyan)

MinMax

Ort±SS(
medyan)

Misvak özü

19,320,8
21,222,3
20,821,4
0-0
0-0

20±0,42(2
0,1)
21,86±0,3
5(22)
21,1±0,18
(21,1)
0±0(0)
0±0(0)

19,620,4
19,824,2
15,816,3
0-0
0-0

20,01±0,2
6(20,1)
23,59±1,3
4(24)
16,01±0,1
7(16)
0±0(0)
0±0(0)

Ksilitol

10,811,2
0-0

10,97±0,1
3(11)
0±0(0)

0-0

0±0(0)

10,06±0,1
3(10,1)
12,94±0,1
3(12,9)
0±0(0)

13±0,18(1
3)
13,01±0,2
1(13,1)
16,05±0,2
3(16,1)
0±0(0)
12,02±0,1
5(12)
21,01±0,1
6(21)
0±0(0)

Ev yapımı

9,810,2
12,813,2
0-0

12,713,3
12,613,3
15,716,4
0-0
11,812,3
20,821,2
0-0
0-0

0±0(0)

Aloe vera özü

0-0

0±0(0)

23,824,2

23,95±0,1
3(23,9)
0,000*

11,812,3

12±0,17(1
2)
0,000*

Papatya özü
Misvak+propol
is+çay ağacı
Himalaya tuzu

Ganoderma
lucidum
Flor

Şekil 1. 48 saatlik inkübasyon sonrasında diş macunlarının S.
mutans‟a karşı oluşturdukları inhibisyon zonları.

p

Kruskal Wallis Test

Şekil 2. 48 saatlik inkübasyon sonrasında diş macunlarının L.
acidophilus‟a karşı oluşturdukları inhibisyon zonları.

0,000*

*p<0,05

L. acidophilus‟a karşı etkinlik açısından incelendiği zaman gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık bulunmaktadır (p:0,000; p<0,05)
(Tablo 2). Farklılığın tespiti için yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; papatya özü, aloe vera özü, misvak özü, misvak+propolis+çay ağacı, ksilitol içeren diş
macunlarının L. acidophilus‟a karşı etkinliği florlu diş
macunundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p:0,000; p<0,001). Flor içeren diş
macununun L. acidophilus‟a karşı etkinliği, himalaya
tuzu, Ganoderma lucidum özü ve ev yapımı diş macu-
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nu gruplarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
yüksek bulunmuştur (p:0,000; p<0,001).
C. albicans‟a karşı etkinlik açısından gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık
bulunmaktadır (p:0,000; p<0,05) (Tablo 2). Farklılığın
tespiti için yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; flor
içeren diş macununun C. albicans‟a karşı etkinliği, misvak özü, papatya özü, misvak+propolis+çay ağacı,
himalaya tuzu, Ganoderma lucidum özü, ksilitol, ev
yapımı ve aloe vera özü içeren diş macunu gruplarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek
bulunmuştur (p:0,000; p<0,001).
TARTIġMA
Çalışmamızda “flor dışında etken madde içeren
diş macunlarının antimikrobiyal etkinliği, 500 ppm flor
içeren diş macununun antimikrobiyal etkinliğinden
daha azdır” hipotezi test edilmiştir. Florlu diş macunu
kullanımının çürük önleyici etkisi klinik çalışmalarla
kanıtlanmıştır. Antibakteriyel etkisi incelendiği zaman
diş macunun içinde bulunan Sodyum Lauril Sülfat
(SLS), triklosanın da etkin olduğu daha yapılan çalışmalarda bildirilmiştir.13–15 Bizim çalışmamızda da pozitif
kontrol grubu olarak kullanılan florlu diş macunu, oral
patojenlere karşı antimikrobiyal etkinlik göstermiştir.
Aloe vera tıbbi amaçlı kullanılan Asphodelaceae
familyasına ait bir bitkidir. Aloe jeli olarak adlandırılan
müsilaj bölümü anti-enflamatuar ve antimikrobiyal
özellikleri nedeniyle sağlık alanında büyük ölçüde incelenmiştir. Antiviral, antifungal ve antimikrobiyal etkinliği bulunmaktadır. Oral patojenlere karşı da etkinliği
hakkında literatürde çalışmalar bulunmaktadır. Bizim
elde ettiğimiz sonuçlar literatürde bulunan diğer çalışmalar tarafından desteklenmektedir.16–18 George ve
ark.19 aloe vera özlü diş macunu ile florlu diş macununun antimikrobiyal etkinliklerini kıyasladıkları çalışmalarında aloe vera özlü diş macununun C. albicans,
S. mutans, L. acidophilus‟a karşı antimikrobiyal etkisini
florlu diş macununa eş bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda aloe vera özlü diş macununun L. acidophilus‟a
karşı etkinliği florlu diş macunundan daha fazla bulunmuştur. Diğer patojenlere karşı ise florlu diş macununa
göre daha az etki göstermiştir. L. Acidophilus‟a karşı
etkinliğinin daha fazla bulunmasının sebebinin çocuklar
için üretilen diş macunu ile kıyaslanması nedeniyle
olduğu düşünülmektedir.
Propolisin oral patojenlere karşı etkinliğini bildiren çalışmalar literatürde bulunmaktadır. Propolisin
antimikrobiyal etkisi, S. mutans‟ların glikan oluşumunu
katalize etmesinin yanı sıra yapışma sağlamak için

gerekli olan glukosiltransferaz aktivitesini inhibe etme
kapasitesi ile de ilişkilidir.18,20–23 Çay ağacı yağı geniş
spektrumlu antimikrobiyal ve antienflamatuar aktiviteye sahiptir. Yapılan klinik çalışmalarda yüzeysel bakteri, mantar ve viral enfeksiyonların çay ağacı yağı ile
tedavi edildiği zaman, tedaviye cevap verdiği gösterilmiştir. Çay ağacı yağının oral patojenlere karşı etkinliğini inceleyen in vitro ve in vivo çalışmalar mevcuttur.24,25 Misvak ise, diş fırçası ağacı olarak da bilinen
Salvadora persica‟dan elde edilen bir bitkidir. Misvak
özü içeren diş macunlarının antibakteriyel özellikleri diş
çürüğü oluşumunu azaltmaya, plakla savaşmaya ve diş
eti hastalıklarını önlemeye yardımcı olmaktadır.
Salvadora persica‟nın doğal bir bileşeni olan olan benzilizotiyosiyanat, bakteri üremesinin ve bunların asidik
ürünlerinin bir inhibitörü olarak işlev görmektedir.26,27
Literatürde misvak özünün oral patojenlere karşı etkinliğinin bildirildiği çalışmalar mevcuttur.28–30 Bizim çalışmamızda misvak özü içeren diş macunu oral patojenlere karşı literatürü destekler sonuçlar göstermiştir.
Florlu diş macunu ile kıyaslandığında ise S. mutans ve
L. acidophilus‟a karşı florlu diş macunundan daha etkin
bulunmuştur. Oral patojenlere karşı etkili olduğu bili
nen etken maddelerin birleştirildiği misvak+propolis+
çay ağacı özlü diş macununda S. mutans, L.
Acidophilus ve C. albicans‟a karşı antimikrobiyal
etkinlik gözlemlendi.
Ksilitolün çürük önleyici ve antimikrobiyal etkinliği üzerine yapılan çalışmalarda, ksilitolün çürük önleyici etkisinin düşük olduğu, düşük miktarlarda ve kısa
sürede alınan ksilitolün S. mutans üzerine etkisinin
bulunmadığı bildirilmiştir.31–34 C. albicans üzerine etkinliğinin incelendiği bir çalışmada ksilitolün etkili bulunduğu, C. albicans‟a karşı kullanılabileceği gösterilmiştir.35 Bizim çalışmamızda da literatürü destekler sonuçlar bulunmuştur. Ksilitol içerikli diş macunu S. Mutans‟a karşı herhangi bir antimikrobiyal etkinlik göstermemiştir. L. acidophilus „a ve C. albicans‟a karşı etkinliği ise flor içeren diş macununa oranla düşük çıkmıştır.
Papatya özünün S. mutans ve C. albicans‟a karşı etkili olduğunu bildiren sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.36 Bizim çalışmamızda papatya özü içeren diş
macunu oral patojenlere karşı antimikrobiyal etkinlik
göstermiştir. S. mutans‟a karşı etkinliği diğer macunlardan daha yüksek bulunmuştur. C. albicans‟ a karşı
da etkili bulunmasına rağmen bu etki istatistiksel
olarak incelendiği zaman florlu diş macunundan daha
düşük bulunmuştur.
Himalaya tuzu, Ganoderma lucidum özü içeren
diş macunlarının oral patojenler üzerine etkisini incele-
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yen bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Çalışmamızda himalaya tuzu içeren diş macunu, incelenen oral
patojenlere karşı herhangi bir antimikrobiyal etki göstermemiştir. Ganoderma lucidum özlü diş macununun
oral patojenlere etkisin florlu diş macunundan daha az
çıkmıştır. Ev yapımı diş macununun iki ana bileşeni
olan karbonat ve bentonit kilinin oral patojenlere karşı
etkinliğini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ev
yapımı hazırlanan diş macununun oral patojenlere
karşı etkisiz olduğu görülmüştür.
Çalışmamızda S. mutans ve L. acidophilus‟a karşı etkinlik açısından hipotezimizi desteklemeyen sonuçlar elde edilmiştir. Bu farklılığının sebebinin florlu çocuk
diş macunu (500 ppm) seçimi kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Daha yüksek oranda flor içeren diş macunlarının ilerleyen çalışmalarda incelenmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Literatürde yapılan çalışmaların in vitro
olduğu göz önünde bulundurularak, yapılacak klinik
çalışmalarla in vivo olarak da bu etkinliğinin değerlendirilmesinin gerektiği düşünülmektedir. Bununla birlikte
elde edilen sonuçlar doğrultusunda, alternatif etken
madde arayışı açısından incelenen etken maddelerin in
vitro şartlarda oral patojenlere karşı gösterdiği antimikrobiyal etkinliğin göz önünde bulundurulması
gerektiği düşünülmektedir.
Çalışmamızın bazı limitasyonları bulunmaktadır.
Bunlardan ilki, diş macunları içerisindeki etken maddelerin yüzde olarak içerikleri bilinmemektedir. Tek başına etken maddelerin incelendiği çalışmalarda anti-mikrobiyal etkinlik bildirilirken, diş macunu içerisinde bazı
oral patojenlere karşı yeterince etkili bulunmamasının
konsantrasyon oranları ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. İkincisi ise, çalışma in vitro şartlar altında
gerçekleştirilmiştir. Ağız ortamındaki diğer faktörler
göz ardı edilerek incelenmiştir. Ağız ortamında etken
maddelerin çevresel faktörlerden nasıl etkilendiğinin ve
bu şartlar altında antimikrobiyal etkinliğinin ilerleyen
çalışmalarda incelenmesi gerekmektedir.
SONUÇ
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çocuklar
için tercih edilen diş macunlarının antimikrobiyal etkisi
hakkında bilgi sağlanmıştır. Çalışmamızda incelenen
farklı etken maddeler ile üretilen diş macunlarının in
vitro koşullarda antimikrobiyal etkiler gösterebileceği
gözlenmiştir. Bununla birlikte piyasa her geçen gün
artan etken madde çeşitliliği göz önünde bulundurularak, in vitro çalışmaları yapılan diş macunların ağız
ortamında oluşacak etkilerinin incelenmesi adına in
vivo çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

NOT: ÇalıĢmada herhangi bir yazar, kurum ya da kuruluĢ
ile çıkar çatıĢması içerisinde bulunmamaktadır. Makale
daha önce hiçbir yerde yayınlanmamıĢ ve yayınlanmak
üzere iĢlem görmemektedir
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