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·Giriş 

Diş fırçal~ının yapımı ile diş macunlarının hazırlanı-. 
şında son yıllarda büyük ilerlemeler görülmektedir. 

~u gibi malları yapan firmaların reklam kampanyaları 

o·derecede büyük ve çok taraflı yapılmaktadır ki,tüketici 

· iste~ine uygun ve kendisine yararlı olabilecek seçimi 

dahi yapma olana~ından yoksun kalmaktadıro 

Buna karşılık,bu büyük rekramlara ra~en eldeki preparat

ların mekanik,kimyasaı,terapötik etkileri gerekli şekilde 

incelenmemekte ve elde edilen bulgular topluma açıklanma

maktadır. 

Aslında amaca uygun ve özelliklerini bildi~imiz preparat

ları hastalarımıza sa~lık vermek biz diş hekimlerine düşen 

bir vazifedir. 

Bu bakımdan diş fırçalarının ve diş macunlarının seçiminde, 

kullanma tekni~i ve ağız boşluğunda bulunan dokulara olan 

etkilerinin açıklanmasında onlara yardımcı olmalıyız•' 

Araştırmamızın amacı,diş fırçalarının ve diş macunlarının,· 

dişler üzerinde meydana getirdikleri aşındırma etkisini 

laboratuvar araştırmaları ile deneysel olarak ortaya 

koymaktır-: 
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Genel bilgiler 

Diş macunlarının ve diş fırçalarının abrasion (aşındır

ma) etkilerinin deneysel araştırması olan bu çalışmanın 

esasını diş macunları ve diş fırçaları teşkil ettiginden, 

önce diş fırçaları ve diş macunları hakkındaki görüşleri 

gözden geçirelim. 

Tarihçe: 

Uçları sivriltilmiş tahta parçalarından (kürdan),diş 

fırçalarına kadar olan aşama çok uzun bir zaman içinde 

gerçekleşebilmiştir. 

Diş temizleme aracı olarak ilk kullanılan kürdan olmuştur. 

14 cü yüzyılda üzerinde gotik işlemeleri bulunan gümüşten 

yapılmış kürdanlar Rom~lılar tarafından kullanılmıştır. 

Diş fırçalarından ilk olarak ı780 yılında Fauchard 

tarafından bahsedilir. ( at kıllarından, at saçlarından.· 

yapılmıştır) 

Bugün kullanmakta oldu~umuz diş fırçalarına çok benzeyen 

fırçalar ı780 senesinde !ngilterede yapılmaya başlanmış

tır. 

Bu fırçaların kılları% 90 Sibirya domuzunun sırt ve boyun 

kıllarından,% ıO Çinde bulunan Chunking domuzunun kılların

dan yapılmıştır. 

Kılların kalitesi domuzların cinsi ve yaş durumlarına 

ba~lı olarak deg:işiklik gösterir.-
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!kinci dünya savaşı içerisinde bu kılların Rusya ve 

Çinden getirilmeleri büyük güçlükler altında kalınca 

kılları sentetik olarak elde etmek zorunlulu1;u ortaya 

çıkmış ve bugünkü nylon ve perlon fırçalar yapılmaya 

başlanmıştır. 

Diş fırçasından beklenen: 

Diş temizligi ve diş çürü~ünden korunmada diş fırçası 

çok önemli bir araçtır. 

Bugünkü modern insanın mutfa~ında amaca uygun olarak 

hazırlanmayan ve dişlerin kendi kendilerine yapacakları 

temizlenmeye olanak saglamayan yiyecekler nedeniyle diş 

çürü~ü yüzde oranının ilkel insanlara göre arttıgı sap

tanmıştır.Bunu önleyebilmek yani çi~neme fonksiyonunun 

eksikli~ini tamamlayabilmek için dişlerin sun'i olarak 

temizlenmesi gereklili~i ortaya çıkmıştır.Gerke ve Klemt 

ı952. 

Bu nedenle diş fırçasından beklenen ödevler çok önemlidir. 

Rebel(ı947) bir diş fırçasının görevlerini 4 grup altında 

toplar; 

ı)özellikle dişler arası bölge ile diş eti boşlukları 

başta olmak üzere dişlerin ve diş etlerinin birikinti 

ve yabancı maddelerden arık tutulması. 

2)A~ız boşluğundaki mikro organizmaların sayılarının ve 

cinslerinin azaltılması ve de~iştirilmesi. 

3)Yerel koşullara ba~lı olan Foetor ex ore'nin (fena a~ız 

kokusu) azaltılması ya da ortadan kaldırılması~ 



4)Diş etlerinin (Marginal periodonsiyum'un) masa~ı; 

Diş fırçaları şekil bakımından 250 yıldanberi önemli bir 

değişiklik göstermemişlerdir. 

Dişler arası yüzeyler ile fissürlerin temizlenmesinde 

fırça yanlız başına büylik bir başarı gösteremediği için 

kürdan ve diş ipliği(ipek iplik)de yardımcı olmalıdır. 

Yerinde ve do~ru yapılan bir temizlik ile dişlerdeki 

kele ve ara yüz çürliklerinin yüzde oranı büyük ölçüde 

azaltılabilinir. 
1 

önemli olan diş temizleme aracının do~u seçimi,kıllarının 

sertlik derecesi,diş macunlarının aşındırma yüzdesi,kulla

nanın ağız ortamına olan uygunluğudur. 

Bu nedenle diş fırçasının şekli ve kullanılış amacını 

hastalarına açıklamak diş hekimlerine düşen bir ödevdir, 

Diş fırçasının bilinçsiz kullanılması dolayısıyla diş ve 

diş etine vereceği zarar tartışma kabul etmez. 

~ayer (ı927) dişlerde kama şeklindeki aşınmalarda ve 

Periodontopatilerde fırçayı sorumlu tutarak diş çürüğü 

ile olan mücadelede diş fırçalarının zorunlu kullanılması 

gerekmediğini söyler. 

Diş etinde meydana gelen yaralanmaları,diş fırçalarının1 

mikropların birikmesine uygun bir yer olması ile hatalı 

yapılmalarına bağlar. 

Sun'i bir diş temizliği yerine azalmış olan çiğneme 

fonksiyonunun artırılması ile papillerde ve diş dokula

rında yaralanmaların önlenebileceğini ileri sürer: 
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Seelig (ı952) bazı insanların dişlerinde görülmekte 

olan yarık şeklindeki aşınmaların,do~ru bir fırçala

ma tekniği ile önlenebilecegine inanır. 

Rot ve Weiss (ı959) yatay yönde diş fırçalama ile diş 

eti ve diş dokularında yaralanma sakıncası olduğunu ileri 

sürmekle birlikte,fırçalamayı diş ve a~ız dokularının 

temizliğinde yardımcı bir araç olarak da kabul ederler. 

Rebel (ı952) diş fırçalarının zararlı olduğu iddiaları

nın ispatlanmamış oldu~unu,modern insan için diş fırça-. 
sının doğru olarak kullanılması şartı ile diş fırçalama~ 

nın gerekli olduğunu kabul eder. 

Wannenmacher (ı94ı)Rebel (ı952)Vogel (ı955)Ulmer (ı927) 

diş fırçalarının uygun ve hijyenik olmıyan kullanılmala

rında,dişlerde kama şeklindeki aşınmaların,~arginal perio

donsiyumda ve mukozada lezyonlaran meydana gelmesine 
. - . 

yol açt":ı:klarını kabul ederler~ 

Genellikle diş fırçalarının sebep olduğu öne sürülen 

kama şeklindeki aşınmalar,abrasiv ve uygun olmıyruı diş 

temizleme maddelerinin uzun zaman ve aşırı derecede kul

lanılmalarına ba~lıdır. 

Kama şeklindeki aşınmaların meydana gelmesinde öbür ~ebep 

ve koşulların varlığından bahseden sayısız literatüre 

rastlanır. 

Bir başka görüşte diş fırçalarının büyük oranda mikrop 

taşıdıkları ve sterilize edilemedikleridir. 
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Rebel (ı952) 'e göre,bir diş fırçası henüz kullanılma

dığı zaman mikroptan arık olmalıdır. 

Klinik olarıık a~ız boşlu~u içerisinde bulunan mikroplar 

vucut ortamı ile denge durumundadır,Ancak gırtlakta, 

burunda meydana gelen akut bir enfeksiyon sonucu a~ızda

ki bu denge bozulabilir. 

Hard (ı952) diş fırçalarının dikkatli bir bakım altında 

tutulmasını ve ayrı renkteki 2 fırça ile sabah ve akşam 

dişlerin fırçalanmalarını sa~lık verir. 

Ne yazık ki insanların ço~u uzun zaman kullanılmış,eski

miş tek bir diş fırçasına sahiptirler. 

Fırçalar kullanıldıklarından sonra akar su altında yemek 

artıklarından ve diş macunlarından arınmalı ve güzelce 

kurutulmalıdırlar. 

Vogel (ı955) 'e göre bir diş fırçasının az mikroplu oluşu 

kıllarının çok çabuk kurumalarına ba~lıdır. 

Araştırmalar sonucunda domuz ve keçi kıllarından yapılmış· 

olan tabii diş fırçalarının,kıllarında bulunan ilik kanal

ları nedeniyle mikropların yerleşmelerine ve ço~almalarına 

ideal bir yer teşkil ettikleri saptanmıştır, 

Seelig (ı955) tabii fırçalar;3 günlük bir kullanılıştan 

sonra mikropların yerleşmelerine uygun bir ortam meyda

na getirir ve sonra da~ınık bir görünüş ve parçalanma 

gösterirler der, 
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Wannenmacher (ı94~) tabii fırçalarda suni fırçalara 

oranla 3 ila 60 defa daha fazla bakteri oldu~unu sap

tamıştır.Fırçaların iki ya da en çok üç ay sonra yeni

lenmesini ısa~lık verir. 

Baçlangıçta nylon,perlon ve orlon'dan yapılmış olan 

diş fırçaları hakkında sayısız kritik yapılmıştır. 

Sentetik kıllar amaca uygun olarak yapılabildiği halde 

tabii kıllar tabiatten elde edildikleri şekilde kulla

nılabilinirler. 

Leimgruber (ı95ı) ve·Hartemaier (ı954) sentetik kılların 

tabii kıllara olan üstünlü~nü iki Ç,UP altında toplar•' 

ı) Kılların elde edilişleri (kimyasal yapıları)nedeniyle · 

amaca ve kullanılacağı yere uygun şekil verilebilmesi, 

sert ve yumuşak fırça yapılabilmek olana~ı ve mikrop

ların birikmelerine yol açan ilik kanallarının bulun

mayışı. 

2) Kimyasal dayanıklılığı,~mpermeable oluşu (su emici 

olmaması),çabuk kurumaeı,kılların uzunluk ve çapları

nın istek ve amaca uygun olarak·de~iştirilebilmesi. 

Frey (ı949) sentetik kılları kullanan kimselerde mukoza 

ve dişlerde özellikle keeici,kanin ve küçük azıların 

dudak ve yanaklara bakan yüzeylerinde kama şeklindeki 

aşınmalara rastlamış oldu~unu söylero 

Wannenmacher (ı956) dişetinde meydana gelen lezyonların 

sivri kenar ve uçlu kıllardan ötürü oldu~unu kanıtlamış

tır. 
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Resim.'ı 

Diş fırçalarındaki kıl demetlerinin çeşitli şekildeki 

dizilişleri.Konkav,Konvex,Dam çatısı şeklinde 

1. eho.Jrundcto, 

3. Mullltull 
(10:?0 Dorıtcn 

pollorto E 

Resim':2 

Uçları yuvarlaklaştırılmış ve her kıl demetinde 40 .tane 

kıl bulunan bir başka diş fırçası 
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Reeim.3 

Nylon bir diş fırçasında kıl demetıeri 
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Reei■ ~ 4 

Tabii kıldan yapılmış diş fırçasının 3o de!a büyütülmüş 

şekli.Kılların çaplarının farklı oluşu çok açık olarak 
görüldü~ü gibi,bazı kılların ilik kanalları bile görül
mektedir.( Mikropların yerleşip üremelerine olanak 
sa~layan yerler) 



ıo 

Resim i 5 

Bir nylon fırçanın ı6 defa büyütülmüş resmi ( Jaquet) 
a) Bütün kılların çapları aynıdır 
b) Kıl uçları keskin olmayıptyuvarlaştırılmıştıro 
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Diş macunları 

American-Associatioij Council an Dental therapeutics'e 

göre diş macunları,diş fırçalarının yardımı ile diş ve 

dişetlerinin temizlenmesine yardımcı olan maddelerdir, 

Diş çürüklerini dur4urdu~u,parodentosu iyileştirdi~i 

iddia edilen chloropyll,penicillin ve fluor vs,gibi 

bir çok preparatlar diş macunlarının bileşimlerine 

girmektedir, 

Diş macunlarının bileşimleri förmüllerine göre bazı ince 

farklar göstermelerine ra~men genel olarak 4 ya da 5 ana 

maddeden yapılmaktadır,Jaguet (ı953) 

ı) Temizleyici (aşındırıcı) ve parlatıcı maddeler 

2) Köpük yapıcı maddeler 

3) Tutucu - ba~layıcı maddeler 

4) Tad verici maddeler 

5) Antiseptik ve iyileştirici olarak etki yapan maddeler 

ı-Temizleyici (aşındırıcı) ve parlatıcı maddeler: 

Çeşitli diş macunlarındaki% oranları: 

Dicalcium phoephatdihydrat %42 %35,2 

Calciumpyrophosphat %42,2 

Tricalciumphotıphct %26,67 

Calciumkarbonat %5o %ı2,ı 

Aluminiumhydroyd %5 

Aluminiumhyroxd mikro-kristalin %38 
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Bunlar toz olarak bulunurlar.'Taneciklerinin ve büyüklük-
,, 

leri kimyasal olarak elde ediliş koşullarına ba~lıdır. 

Mekanik olarak temizli~e katkıda bulunurlar. 

Bileşimlerinde bulunan maddelere göre de dişlerdeki 

abra!lion derecesi ortaya çıkar. 

Hesse•ye göre Mohs 1 un sertlik grafi~indeki 3 cü dereceyi 

geçmemeleri gerekir. 

Abraaion'a olanak sa~lıyan maddelerden CaCo3 ve MgCo3 

bu grafikte ikinci ve üçüncü dereceye girmektedirler. 

Hatam (ı969) •a göre bu maddelerin toz taneciklerinin 

irili~i 0,2 - 50 mikron araeında de~işir;· 

Eekiden 4 - 50 mikron arasında olanlar diş macunlarında 

kullanılmaktaydılar. 

Amerikada bir diş macununun satışa çıkarılabilmesi için 

bir örneğinin yanında abra5ion (aşındırma)yüzde~inin de 

ilişik olarak ilgili kurumlara verilmesi zorunludur. 

Dişleri yalnızca su ile temizlemek yeterli de~ildir. 

Dişlerin yüzeylerinin temizlenebilmeleri için içerisinde 

temizleyici maddeler bulunan macunlara g~rek vardır. 

Bunlar diş temizligi için gerekli olan zamanı azaltırlar 

Kitchin (ı948),Robin~on (ı96o),Beyeler (ı960),Mooser(ı94ı),. 

Ma.nly (ı953)tJaquet (ı953) 

Meydana gelen abra~ion,fırçaların cineinden çok bu fırça-. . 

lar ile kullanılan diş temizleme maddesinin.niteliklerine 

ba~lıdır.Jaguet (ı953),Manly (ı94ı),Brudevold (ı94ı) 
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Abrasion derecesi diş mine ve dentin tabakasında 

meydana gelen madde kaybı ile ölçülür.Bunu saptıya

bilmek için fırça makinaları ve.kullanılır. 

i) Metal(Ray - Chaden 1933) 

2) Plastik (Hoffman - Beyeler - Mooser 1960),(~ranz 1972) 

3) Fil dişi (Harrington ve Terry 1964) 

4) !nsan dişleri (Addis 1954,Froning 1967,Aschmore 1966} 

Grabenstetter 1958,Mannenberg 1967) kullanılmıştır. 

Test maddelerinde meydana gelen çizgiler ve madde kaybı

nın saptanmasında Radioaktiv isotop (Tainter ve Epstein 

1942,Grabenstetter i958,Frostel 1972,Lindetröm 1965) ve 

Profil diagram (Manly ı944,B~örn 1968,Lindhe 1969) 

metodları kullanılmaktadır. 

Aşındırma in vivo olarak Raater eleldıronen mikroskop ve 

Replica teknik ile Mannenberg (1960) tarafından ölçül

müştür. 

2 T Köpük yapıcı maddeler: 

Genellikle %1 oranında ya~lı alkolsulfanatları ve ya~ 

a•itleri kullanılır. 

Kullanılan sulfanatlar ile ya~ asitlerinin paradental 

dokuya çeşitli zararları oldu~una da de~inilmektedir. 



ı4 

Resim; 6 

Diş fırça ve macunlarının aşındırıcı güçlerini 
saptamak için kullanılan bir başka alet. 



ı5 

p .. 

elektrische 

·+-+· -t....-. -Broxodent 

elastische 
r•.a----i- Kupplung 

!..__--ı-- We ile 

Kugellager 

Ziegenhaar
.u-+---r- Bürste 

Probe 

Skizze der Versuchsanordnung 

Resim .7 
Elektrikli diş ~ırçaları ile aşınma de~erlerini 
saptamakta kullanılan bir alet. 
( ı973 senesinde llr.Franz elektrikli diş fırça •aJt~nası 
olan Broxodent ile plastikler üzerindeki aşınmaları 
tespit etmiştir. 
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Vogel (ı955) alkalilerin serbest kalmaları sonucunda, 

a~ız boşlu~u dokusundaki sa~lam hücrelerde yaptı~ı 

harabiyetten bahseder, 

Mattig ve Jager (ı943) alkol sulfonatlarının kronik 

gingivitislerde mikroplarla birlikte epithelin parçalan

masına ve mikro organizmaların daha d~rinlere inmelerine 

sebep olduklarını ileri sürerler, 

3 - Tutucu (baBlayıcı) maddeler: 

Ba~layıcı madde olarak gyliserin,sorbit,propylen glykol, 

butylen glykol kullanılır,Bunların hydroskopik özellik

leri diş macunlarının kurumalarını önler. 

Oran olarakda diş macununun ~O nı teşkil ederler, 

Diş macunlarına istenilen sertli~i verebilmek içinde 

%2 oranında carboximetylcellulos,agar agar ve alginat 

ilave edilir, 

4 - Tad verici maddeler: 

Diş macunlarında tad verici maddeler anason,nane ruhu, 
• 
' ekalptol,sacharindir, 

Ayrıca de~işik boyalar (Eosin ve Karmin) ve süt asitleri 

meydana getiren mikro organizmaların,diş çürüklerine 

olanak sa~lıyan aktivitelerini azaltan ilave maddeler 

yani fluor,ammonium ve lithium da macunların bileşimle

rine katılmaktadır.Diş taşlarının meydana gelmesine 

önleyici etkileri olan aluminium tuzları,alaune(tinctura 

ratanhiae ve tinctura myrrhae),hatta zararlı oldukları 

halde kaliumchlorat,borax ve bor asiti vs,ilave edilmek

tedir~ 
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5 - Antiseptik ve iyileştirici olarak etki gösteren 

maddeler: 

Aıı;ız boşluıı;u ve diş etlerinde bakteri öldürücü etkileri 

sebebiyle kullanılan maddeler konusunda araştırma yapan 

yazarlar hemen,hemen şu noktada birleşmektedirler, 

Bu maddelerin kullanılmasından çok kısa bir zaman sonra 

a~ız florası yeniden eski·durumuna döner. 

Herkenknecht,Greve,Kurz,Wannenmacher(ı94ı - ı956) a!P-z 

boşluıı;unun mikroptan arık tutulmasının faydadan çok 

zararlı olduıı;unu ileri sürerek,aıı;ız florasının hayati

yetinin deıı;iştirilmemesinin dışardan girecek mikro or

ganizmaların ve pathogen mikropların yerleşmelerine, 

olanak saıı;ladııı;ını savunmaktadırlar, 

Herkenknecht (ı925) 

Bakterileri uzaklaştırmak yerine onların zarar verici 

ürünler meydana getirmesinin önlenmesini söyler. 

Bunun için de ağız boşluğundan bütün yemek artıklarının 

ve birikintilerinin uzaklaştırılmalarını saıı;lık verir. 

Diş macunlarının bileşimlerine ilave edilen ilaçlar 

a/ı;ız mukozası tarafından da rezorbe edildikleri için 

miktarlarının kontrolu zordur.(Eggera ve Lura ı954) 

Chloroform daha çok kosmetik amaçlar için kullanılır, 

Gingivitia ve parodontitis tedavisinde bir rolü yoktur, 
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özel çalışmalar: 

a) Materyal ve metod 

b) Bulgular 

c) Tartışma 

d) Sonuç 

Çeşitli diş macunlarının ve diş fırçalarının aşındırma 

etkilerini ölçmek için Münster Universiteei araştırma 

laboratuvarında bu gi~i amaçlar için kullanılan bir 

aletten yararlanıldı. 

Bu alet 40 x 27 cm.lik bir isopan tahta üzerine tespit 

edilmiş,dakikada 4000 devir yapan bir elektrik motorun

dan başka birşey de~ildi.(Resim ~ 8) 

Yalnız,motorun aksı,kendisine tespit edilmiş bir teker-
.., 

lek ve bu tekerlek içerisindeki spiral ile lli'9!Jik miline . 

ilave edilmiş olan di~er iki tekerle~i harekete geçire

cek şekilde ba~lanmıştır. 
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Krank mili dönme hareketini kendisine vidalarla 

tespit edilmiş olan iki tane ba~lama çubul!u yardımı 

ile ileri,geri hareket yapma olana~nı sa~lar1 

Ba~lama çubuklarının altlarına sap kısımları kesilmiş 

4 tane fırça karası tespitedilebilmektedir. (Resim .\ 

Sap kısımları kesilmiş olan diş fırçaları 7,3 cm. 

uzunlu~unda,ı,8 cm.genişliSinde ve 0,50 cm.yüksekliSin

deki plastik havuzcuklar içerisinde (dört tane).(Resim i~ 

krank mili aracılı~ı ile ileri,geri hareket edebil

mektedir. 

Resim .9 

-Elektrik motorunun dönme hareketi,krank mili aracılı~ı 

ile baSlama çubukları ve onlara tespit edilmiş olan 

diş fırçalarının baş kısımlarına bu metal havuzcuklar 

içerisinde ileri,geri gitme olana~ını saSlar. 

Plastik havuzların içerisine 3 mmokalınlı~ında,7,2 cm,' 

uzunlu~unda ı,7 cm.genişli~inde messing levhaları konuro 

Diş fırçalarının eşit bir basınç altında bulunmalarını 

sa~layabilmek içinde,bunların ba~landıkları ba~lama çu

buklarının üzerlerine ı60 şar gramlık asırlıklaJr ilave 

edilir: 
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Resimo ıO 
Plastik havuzcuklar 

Resim1 ı1 

Plastik havuzcukların alete tespit edildikten 
sonraki durumlarını gösteren resim. 
Ba~lama çubuklarının üzerlerine ilave edilen 
a~ırlıklar bu resimde görülmektedir. 
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Resimo~ ı2 

Plastik havuzcukların ba~lanma yerleri 

Resimoı3 

Plastik havuzoukların yerlerine vidalanmaları ile, 

ba~lama çubuklarına tespit edilmiş olan a~ırlıkları 

göstermektedir. 



22 

Reeim~ı4 

2500 fırça hareketi sonucunda Kronların facial 
yüzlerinde saptanan aşınma (yatay yönde derinli~ine 
meydana gelen oyuklar) 



Bu~üne kadar bu konuda araştırma yapmış olan yazar

lar Tliluck (ı963)Hatam(ı969),Sumner.C.F (ı966),Culzov 

ve Keilwerth (ı97ı)genellikle diş temizli~inde günde 

2 defa ı5 - ı7 ileri,geri hareket ve ı50 ila 400 gr.lık 

bir basınç yapıldı~ını göz önüne alarak araştırmaların

da bu de~erleri esas almışlardır. 

Deneyimizde kullanılan messing levhaların bükülmelerini 

önlemek amacı ile 3 mm.kalınlı~ında olmaları ön görül

müştür.Messing levhalar,metalin laminuvardan çekiliş 

yönü esas alınarak küçük parçalar halinde ayrı,ayrı 

kesilmiştir.Buna sebeb metal möleküllerinin gerilme 

kuvveti yönünde kalmaları dolayısıyla aşındırma esna

sında ayrıca bir karşı koyma kuvveti elde etmek içindir. 

Messing levhalar önce klasik cilalama metodları ile 

cilalanarak parlatılır·; 

Daha sonra bu parlaklı~ı gidermek amacı ile,üzerine 

pomza macunu sürülmüş çelik bir levha üzerine sürtülür. 

, töylece diş fırçalarının uygulanaca~ı messing levhalar 

üzerinde eşit bir porozite gösteren bir durum elde 

edilir. 

Deneyde kullanılan metallerde korozyon sonucu bir 

a~ırlık kaybı olup olmadı~ını anlamak amacı ile, 

messing levhalar araştırmada kullanılan diş macunla

rından hazırlanan bulamaçlar içerisinde 48 saat bıra

kıldı ve sonradan hassas terazi ile tartılarak bır 

a~ırlık kaybı olmadı~ı saptandı• 



b 
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Araştırmada kullanılan diş macunları iki ayrı grup, 

diş fırçası aracılı~ ile messing üzerine uygulanmış

tır. 

Birinci grup fırçalar: 

ı) Chlorodont - Sp 

2) Ch1orodont Bert 

3) Odol 

4) Chlorodont yumuşak 

!kinci grup fırçalar: 

ı) Dachshaar (tabii diş fırcası) C4., 

2) w,ıon b 
3) Chlorodont sert c:. 

4) Chlorodont - Sp yumuşak ~ 

3 

4 



25 

Her iki grup içinde aşa~ıdaki diş macunları kullanıl

mıştır. 

ı) Su 

2) Everon P.fl.Cr 

3) Chlorodont 

4) Pepsodont 

5) Everon 

6) Tebeşir tozu 

7) Kolynos 

8) Vademecum 

9) Mentasol 

ıo) Nivea 

ıı) Kaliklora 

ı2) Eburit 

ı3) Friskodent 

ı4) Lacalut 

ı5) !pana 

ı6) Odol 

ı7) Blendax 

18) Jod-Kaliklora 

ı9) Blendamed 

20) Durodont 

Sapları kesilen .fırçaların ka.fa kısımları aletin .fırça 

taşıyıcı kısımlarına vidalanarak ba~landı. 

Plastik havuzcukların içerisine alkol ile yıkayıp.kuru

ladıktan sonra çok hassas bir terazi ile tartılan mesaing 

levhalar yerleştirildi ve üzerleri su ile ııı oranında 

karıştırılarak homojen hale getirilmiş olan diş macunları 

ile kapanacak şekilde örtüldü. 
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Bundan sonra dakikada 90 defa ileri,geri çift hareket 

yapabilen alet aracılığı ile fırçaların messing levha~ 

ıara ı5 saat sürtme hareketini yapması aaglandı. 

Bir insanın dişlerini günde iki defa fırçaladı~ı ve 

her fırçalama esnasında da ı6 ileri,geri hareket yap

tı~ı var sayımı ile hareket edildi~inde bir yılda ıı680 

hareket yapılmış oldu~u ortaya çıkar. 

o halde dakikada 90 ileri,geri hareket yapmakta olan 

motorumuzu ı5 saat çalıştırdığımızda 7 senelik bir diş 

fırçalaması ortalamasını elde etmiş oluruz. 

Bulgulara geçmeden önce,ön çalışmalarda elde edilen 

bazı bulguları ortaya koymakta yarar vardır. 

ı) E~er diş fırçası üzerindeki kıllar düz olmayıp 

konkav ya da konvex dizilmişlerse,o zaman bunların 

messing üzerinde yapacakları aşındırma,sürtünme 

yüzeylerinin küçülmesi nedeniyle,daha az olmaktadır. 

Onun için kılların boylarının eşit uzunlukta olması 

daha uygun görülmektedir. 

2) Fırçaların üzerine deney esnasında ı60 gr.dan fazla 

a~ırlık kondu~unda aletin çalışmasında bir yavaşlama 

görülmektedir.Hatta bazan durmaktadır.· 

. J 

3) Sapları kesilmiş olan diş fırçalarını,tespit edildik

leri fırça taşıyıcılarına paralel olması gerekmektediro 

(Baskı kuvvetinin fırçaların yüzeylerine eşit şekilde 

dağılmalarını sa~lamak için) 

4) Diş fırçalarının saplarının kesilmesinden sonra kalan 

başkısımlarının eşit uzunlukta olmaları gerekir. 
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5) Diş fırçalarının temizleme etkileri,kıl demekleri

nin sertlik derecelerine,çaplarına,uzunluklarına ve 
. 

dizilişlerinin konkav ya da konvex olmasına göre 

de~işik durumlar göstermektedir. 

Bulmuş oldu~umuz de~erler çeşitli fırçaların,değişik 

diş macunları aracılı~ı ile eşit şekildeki hareketler 

sonucu messing üzerinde meydana getirdi~i aşındırma 

olası-·lıkiarı hakkında aydınlatıcı bir fikir vermektedir~ 

. i 

1 , 
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Tablo.I 

Messing levhalarının ağırlık kaybını mg.olarak 

EljÖSteren sraf'ik 

Diş macunu Chlorodont Ohlorodont Odol Ohlorodont 
Sp Sert Yumuşak 

ı.su 2,0 ı,9 2,0 ı,o 

2.Everon Pfl. 3,? 4,0 3,7 2,5 

:;.chlorodont 6,8 7,2 6,7 ?,O 
4.Pepsodent ıı,o 9,8 ıı,5 ıı,7 

5.Everon ı3,9 ı;,2 ı3,5 ı2,2 

6.Tebeşir tozu ı4,o ı3,6 ı;,9 ı2,5 

7.Kolynos ı4,ı ı~,? ı4,0 ı2,9 

a.Vademecum ı5,0 ı4,8 15,0 ı;,2 

9 0 Mentasol ıG,o ı5,7 .15,9 ı4,5 

ıo.Nivea ı6,4 ı6,0 ı6,5 ı5,6 

ıı.Kaliklora ı?.O ı6,8 ı?,ı ı5,9 

ı2.Eburit ı9,4 ı9,ı ı9,6 ı8,9 

ı3ö'Friskodent ·22 9 . t 2o 14 22,a ı9,3 

1 4·;"Lacalut 22,9 2ı,5 22,9 20,0 

15.!pana 22,9 2ı,? 22,0 21,0 

ı6.0dol 23,0 22,3 23,0 22,0 

ı?.Blendax 26,6 26,4 26,? 24,5 

ı8~Jod-Kaliklora25,ı 26,9 25,0 25,6 

ı9.Blendamed 34,3 33,3 34,5 32,9 

20.nurodont 52,0 5ı,8 52,4 47,6 
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Tablo.II 

Measing levhalarının a~rlık kaybını mg.olarak 

gösteren grafik 

Diş macunu Dachshaar Nylon Chlorodont Chlorodont-Sp 
(tabii kıl) sert yumuşak 

fırça 

ı.su ı,o 

2.Everon Pfl.Cr 2,9 

3.chlorodont 

4.Pepsodent 

5.Everon 

6,5 

8,9 

ıı,ı 

6.Tebeşir tozu ı2,5 

7.Kolynos ıı,2 

8.Vademecum ı2,0 

9.Mentasol ıı,6 

ı0.Nivea ıı,5 

ıı.Kaliklora ı3,5 

ı2.Eburit ı7,0 

1 3.Frinkodent ıB,9 

ı4.Lacalut ı4,0 

15.!pana 2ı,o 

ı6.0dol ı9,9 

ı7oBlendax 2ı,3 

ı8.Jod-Kaliklora20,0 

ı9.Blendamed 

20.nurodont 

29,9 

40,0 

0,4 

2,6 

7,4 

ı4,9 

ı9,8 

9,2 

21,0 

2ı,5 

22,0 

22,5 

24,0 

25,2 

26,5 

28,7 

35,0 

32,0 

37,2 

39,8 

45,0 

57,6 

ı,9 

4,3 

7,ı 

ı2,0 

ı3,7 

ı3,2 

ı4,0 

ı5,5 

ı6,5 

ı6,9 

ı9,7 

2o,0 

22,5 

22,5 

2ı,5 

23,2 

26,5 

27,5 

35,8 

56,0 

3,5 

6,9 

ı0,9 

ı2,ı 

ı2,9 

ı2,6 

ı4,6 

ı5,0 

ı5,2 

ı5,5 

ı8,8 

20,0 

20,2 

20,6 

2ı,9 

25,0 

21,0 

3ı,o 

48,5 
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-i 
' 

1 .. . 

' 1 1 . 
' t-~ 



3ı 

Deneyden sonra mikroskopla 30 defa büyütülmüş 

Reeiıı.• ı5 
Nylon fırça ve Durodont diş macunu ile ı5 saat 

-
fırçalanan bir measing levhasının mikroskopla 30 defa 

büyütülmüş bir resmini göstermektedir.Levhada geniş ve 

oluk şeklinde çizgiler ile a~ırlık kaybı görüldü. 

Resim •16 
Kaliklora sert ve !pana diş macunu kombinasyonu sonucu 

bir messing levhasının üst yüzeyini göstermektedir. 

Yatay yönde inoe çizgiler ve az cilalanmış kısımlar 

görülüyor: 
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Resim 'oı? 

Dachshaar tabii !ırçası ve Everon P!l.Cromacunu 

kombinasyonu sonucu messing levhasının üst yüzünü 

göstermektedir.Yatay yönde çok az denecek kadar az 

çizgi ve aşınma,buna mukabil cilalanmış büyük bir 

yüzey saptanmıştır. 

. ~ ... 1-1,1 f .... ,..... ,.,.,. 
- • ,. - f . ' ~ • .. . r; ,;,. • . '..· . . - ~ ,_. , . 

Resim .ıa 

' -, 
~ 

- .. ~~- ._-.1 

~ ... ~- . 
. ~_,--: -•· -

Odolc · diş fırçası ve ETeron Pfl. Or. macunu kolıbinasyonu 

sonucu bir mesaing levha■ının üst yüzünü g6etermektedir. 

Yatay yönde bir,iki derin çizgi ve a,ınma ile Qok az 

cilalı bir yüzey saptanmıştır. 
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Resim~ 19 
Deneyde kullandı~ımız nylon fırQanın araştırmadan önce 

mikroskopla 30 defa büyütülmüş bir resmini göstermekte

dir.Kılların çapları aynı büyüklükte ve kılların uçları 

ampul şeklinde yuvarlaktır. 

Resim~ 20 

Bir önceki resimdeki nylon fırçanın deneyden sonra 

mikroskopla 30 defa büyütülmüş bir resmi görülmektedir. 

Kılların messing levhalara de~en uçları yuvarlaklaşmış 

ve ortada ki kıl dam şeklinde aşınmıştır. 
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Tartışma 

Yapmış oldu~uz deneysel araştırma sonucunda diş macun

larını ve diş fırçalarını aşındırma derecelerine göre bir 

tabloda sıralama olanaSı bulunabilmiştir, 

Ancak gerek fırçaların,gerekse macunların temizleme yete

nekleri üzerinde durulmamıştır~Qünkü bir diş fırçasının 

diş macunu ile kombinasyonu sonucu optimal bir temizleme 

gücüne sabip olup,olmadı~ ayrı bir tartışma konusudur~ 

Diş macunlarının seçimi kişiye göre deSiştiSi gibi kulla

nanın aSız boşluSunun ortamına baSlı olarak da deSişir~• 

ESer diş temizleme amacı ile kullanılacak olan fırçalar 

ve macunlar yanlış olarak seçilecek olursa diş dokula

rında gereksiz aşınmalara sebep olmaktadır,' 

Bundan ötürü deneysel araştırma sonucu elde edilen bulgu

ları gösteren tablolar,diş hekimlerine daSıtılmalı ve 

onların,hastanın diş macunu ve fırçaların seçimine yardım

cı olabilme olanakları saSlanmalıdır~ 

Bu suretle diş hekimi hastanın aSız bulgularını saptarken 

onun kullanmakta olduSu macun ve fırçaların yeteri derece-. 

de bir temizleme özelliSine sabip olup,olmadıSını görerek 

hastasına aşındırma derecesi az ya da fazla bir diş macunu 

ve fırçası kullanmasını saSlık verebilir~ 

Yapmış old~uz her iki deney sonucuna göre Durodont diş 

macunu en fazla aşındırma gücüne sabip olanıdır, 

Birim olarak en fazla aşındırıcı ve törpüleyici maddelere 

sallip olduSu gibi bunların sertlik derecelerinin yükaekliSi 

ve irilikleri de aşındırmadan sorumludurlar~ 
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III numaralı tabloda görüldü~ü gibi temizleme gücü 

diş macunlarının seçimi ile iste~e uygun olarak 

de~iştirilebilinir. 

Aynı diş fırçası ile başka bir diş macununun kullanıl

masıyla hastamızın ihtiyacı olan diş temizli~inin gücünü 

en yüksek noktaya çıkartabiliriz. 

Dikkatimizi diş fırçalarından çok diş macunlarının bile

şim ve yapılışlarına çevirmemiz gerekir. 

Diş macunlarının aşındırma özelliklerinin giderek artması 

ile temizleme etkileri artmaz. 

!şte bu kritik noktayı göz önüne alarak diş minesinin 

karşılaşaca~ı tehlikeyi ortadan kaldırmak için,aşındır

ma dereceleri yüksek olan macunların kullanılmasından 

hastalarımızı korumalıyız. 

Kitchin ve Robinson (ı948)un diş tozlarının,diş macunla

rına oranla aşındırma derecelerinin daha fazla oldu~u 

düşüncesini,yapmış oldu~umuz deneyde saptıyamadık. 

A~ız temizli~inde kullanılmak üzere hazırlanmış olan 

bazı temizlik sularının,temizleyicilik özellikleri,ancak 

çeşme suyununkine eşit olabilmektedir. 

Bu bakımdan,bu gibi temizlik suları ancak,dezenfektan 

maddeler olarak kullanılabilinirler.; 

Bu deneyde en az aşınma yapan faktörler,fırça olarak 

sentetik kıllar,macun olarak Everon(Everon diş macunu 

bitkilerden elde edilen ve içerisinde hiç bir aşındırıcı 

ve törpüleyici madde bulunmayan bir diş macunudur'), 

temizleyici olarak çeşme suyu bulunmuştur; 

!çerisinde aşındırıcı ve törpüleyici madd.eler bulunan 

macunlar kullanıldı~ında öbürlerine oranla messing lev

halarında bir a~ırlık kaybı meydana geldi~i saptanmıştır. 
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Bunun meydana gelmesinde tabii kılların su emici olma

ları sonucu sertliklerini kaybetmeleri rol oynemaktadır. 

(kuru oldukları zaman,ıslak oldukları zemana oranla 

daha serttirler) 

Bu sürekli su alıp verme olayı sonucunda kıllar daha da 

fazla yumuşarlar ve hastalar da daha sert fırça kullan

mayı tercih etmek zorunda kalırlar: 

Bunun sonucunda zemanla dişlerde onarımı imkansız zarar

lar meydana gelir. 

Sentetik fırçalarda tabii kıl fırçaların aksine kulla

nılmaları sonucu.kıllarının boyu küçülür ve buna ba~lı 

olarakta sertleşirler. 
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Sonuç 

Sonuç olarak araştırmamızda 20 tane farklı diş macunu 

ile 8 tane değişik diş fırçası kullanarak,bunların 

aşındırma de~erlerini saptadık~ 

Bunları bir tablo altında topladığımız zaman 0,4 ten 

57,6 mgr.arasında değişen değerler ortaya çıkmış oldu;' 

Deneyimiz aşındırmada,diş fırçalarının seçiminin çok 

etkili olmadığını gösterdi~' 

Aşındırmadaki ana sebeb (terkiplerinde bulunan maddeler 

nedeniyle) diş macunlarıdır;-

En fazla aşındırmayı Dur od on t diş macunu göster

miştir': 

Bununla birlikte temizliği tam olarak yapabilmek için 

bir aşındırıcıyada gerek vardır.Bu sebeble yanlız ağız 

çalkalayıcı sular ile diş temizliği yapılamaz, 

Bunlar ancak dezenfektan ve hoş koku verici olmaktan 

ileri gidemezler, 

Fırça olarak sentetik diş fırçalarının kullanılması 

daha uygun olarak bulunmuştur.Buna neden olarak, 

ı) İlaçlara karşı olan dayıw,'ld:ı:]l.:&:aan.;':ı:,, 

2) Günllik kullanılmaları esnasında yumuşamayıp sertlik-

lerini korumaları, 

3) HiJyenik olmaları, 

4) Çabuk kurumaları, 

5) Profilsiz ve amaca uyğun yuvarlaklaştırılabilinmeleri 

gösterilebilinir: 

, 



ı): ADD!S 

2) ASCMORE 

3) BEYELER 

4) BJÖRN 

5) EGGERS-LURA 

6}·FRANZ 

7) FREY 

8) FRON!NG 

9) FROSTEL 

ıO) GERKE ve KLEM'F 

11:l)GRABENSTETTER 

ı2): GREVE 

ı3) H.ARD:, 

L i t e r a t ü r 

Zahnarztliche Mitteilungen ı7/ı954 

Abrasion des Zahnschmelzes Bri t. dent. J.· 

ı2o,309/ı966 

Zahnabrasionen,Zahnfleischverleuzungen und 

tagliche Mund.bygiene Detsche zahnarttı·.,1 

ı5,i443/ı960 

Abrasion of denttine by tootbrush and 

dentifrices.A methodological atudy-Odont 

Revy ı7/ı966 

Die Zahnpaste vom biol.Gesichtspunkt. 

D.Z.Zoı9/ı954 

Untersuchungen zur möglichen Veranderung 

der Ku.nstoffeberflaohen durch Zahnp~tzmittel 

ı/ı9?3 

Zahnbürsten mit Nylonfaser s.M.f~'Z ı/ı949 

Über die Wirkung von Zahnbürsten und 

Zahnpasten au.f den Schmelz.Med.Dise. 

Münster ı967 

~~oretisk-klinisk cariologi-Studentlitteratur 

Lund A.,'ı972 

Die Bedeutung des mechanischen Reinigungs

ef f ektes für die orale Hygiene •· 

Deutsche Zahnarztl6Zeitschrift ı4/ı952. 

~he measurement of the abrasion of hum.an 

teeth dentifrice abrasives A test utilizing 

radioactive teeth-J.dent.Res.37,ıo60/ı962 

Ober Zahneputzen und.die Mittel dasu. 

D.D.Z~6/ı955 

Tho Journal of the American dental Association 

1/1952 



ı4) HARR!NGTON ve !ll'EERY Automatic and handtoothbrushingı 

Abrasion studies..J;Amer,dent,Ass,68/ı964 

ı5) HATAM 

ı6) HARTLMAİER 

ı7) HERRENKNECHT 

Die Untersuchung der abresiven Wirk:ung 

von Zahnpesten und die Erstellung von 

Abrasiontabellen Diss,Hamburg ı969 
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