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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bebeklerde diş çıkarma dönemlerinde ya da yetişkinlerde yara ve aftlara bağlı olarak 

ağızda veya diş etlerinde ağrı oluşmaktadır. Bu araştırmada, günümüzde bu tür ağrıların 

tedavisi için kullanılan ve piyasada mevcut olan 3 adet jelin daha önce yaptığımız çalışma ile 

ortaya konulan zararlı etkilerinden yola çıkılarak, bu jellere alternatif bitkisel içerikli yeni bir 

jelin geliştirilmesi ve laboratuvar koşullarında yara iyileşme modeli üzerinde jelin diş eti 

hücrelerinde yaptığı etkilerinin ortaya konulması hedeflenmiştir.  

Çalışmada ticari olarak hazır temin edilen ve A, C, E vitaminleri ile mineraller olmak 

üzere folik asit, kolin, sakkaridler, antrakinonlar ve salisilik asit bileşenleri gibi 75’den fazla 

aktif bileşen içeren, %99 saflıkta olan aloe vera jeli içerisine, belirlenen miktarlarda kitosan, 

limon yağı ve karanfil yağı eklenerek vakumlu karıştırıcı ile elde edilen jel kullanılmıştır. 

Geliştirilen yeni jel, diş eti fibroblast hücrelerinin kültür ortamına değişik miktarlarda ilave 

edilmiştir. Canlılık testi yapılarak tedavi için kullanılacak doz belirlenmiş ve belirlenen 

konsantrasyondaki jel, yara modeli geliştirilen hücre kültür ortamına uygulanmıştır. 

0, 12, 24 ve 48. saatlerde yapılan incelemeler sonucunda, 12. saatte etkileri görülmeye 

başlayan jelin, 24. saatte kontrol yara modeline (tedavi edilmeyen) göre kıyaslandığında daha 

etkili olduğu tespit edilmiştir. Daha önce yaptığımız çalışma ile yara iyileşme üzerine 

olumsuz etkileri tespit edilen jellere göre yeni geliştirdiğimiz bitkisel içerikli jelin daha 

avantajlı olduğu, zararlı etkileri olmadığı gibi yara iyileşmede kullanımının daha güvenilir 

olabileceği söylenebilir. 

Hali hazırda içeriğinde kitosan bulunan bitkisel jeller mevcut olmasına rağmen bizim 

çalışmamızda hazırladığımız jel içerisinde ise kitosana ilaveten limon yağı, karanfil yağı ve 

aloe vera özütü katkısı ile yara iyileştirme etkisinin güçlendirilmesi planlanmıştır. Ayrıca 

zararlı kimyasal içerikli tıbbi ilaçlara nazaran insan sağlığı açısından güvenilirliğini tespit 
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ettiğimiz bitkisel muhtevalı ürünlere dair farkındalık oluşturmak ve bu ürünlerin bir şekilde 

tedavi sürecine dahil edilmesi noktasında öncülük etmek amaçlanmıştır.   

2. Problem/Sorun: 

Bebeklerde diş eti ağrılarının veya tüm bireylerde görülebilen ağız içi aftların tedavisinde 

kullanılan jellerin içeriğine bakıldığında esas etken maddenin anestezik maddeler olduğu 

görülmektedir. Bu maddeler içerisinde en sık kullanılan lidokaindir (Eidelman ve ark., 2005). 

Aft yaraları, diş eti iltihabı gibi ağız hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan lidokain 

içerikli jeller etkilerini ağrıyı, şişliği ve diş eti iltihabını azaltarak gösterir. Jeller içerinde yer 

alan lokal anestezik maddelerin ve bunları içeren değişik ürünlerin kullanılmasına yönelik son 

yıllarda farklı görüşler bildirilmiştir. Lidokain içeren ilaçların kullanılmasının zararlı 

olabileceğine dair bildirimler ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılmıştır.  

Lidokain içeren jeller aynı zamanda kemoterapi sırasında ortaya çıkan ağız veya boğaz 

ülserlerinden kaynaklı ağrıyı gidermek için de değişik ilaç preperatları içerisinde özellikle 

şurup formunda hastalara verilmektedir. FDA viskoz lidokainin bebeklerde ve küçük 

çocuklarda kullanımını onaylamamış, kullanımının tehlikeli olabileceğini, hatta ölümcül 

sonuçlara neden olabileceğini belirtmiştir. İlacın yanlışlıkla yutulmasının nöbet, beyin hasarı 

ve kalp sorunlarına neden olabileceği belirtilmiştir. Lidokainin zararlı etkileri içerisinde ayrıca 

görme sorunları, kusma, çok kolay uykuya dalma ve titreme de yer almaktadır.  

2014 yılında lidokain kullanıma bağlı olarak FDA tarafından çocuklarda 22 ciddi vaka 

tespit edilmiş; bunlardan altısının ölümle sonuçlandığı, üçünün hayati tehlike yaşadığı, 11'nin 

ise hastanede tedavi gördüğü ve ikisinin ise hastaneye yatmadan tıbbi müdahale ile 

iyileştirildiği rapor edilmiştir. 2018 yılında İngiltere’de diş eti jellerinin sağlık açısından 

sakıncalı yönlerini vurgulayan haberler çıkmıştır. Bu konuda çıkan basın haberlerinden sonra 

bebek diş çıkarma jellerinin süpermarket raflarından kaldırılacağı açıklanmıştır. 

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) anestezik madde içeren jellerin diş 

eti ağrılarının hafifletilmesinde etkili olduğuna dair çok az kanıt bulunduğu ifade etmiştir. 

Hatta MHRA direktör yardımcısı Dr. Sarah Branch, yapılan incelemeler sonucunda diş 

çıkarma jeli kullanmanın yararı olmadığının kanıtlandığını belirtmiştir. İngiltere'de üç yıllık 

bir süre içinde Birleşik Krallık Ulusal Zehirler Bilgi Servisi'ne (437'si küçük veya zararsız) 

447 lidokain zehirlenme vakası intikal etmiştir (Young, 2018). 

Lokal anesteziklerden olan benzokain, kan dolaşımında taşınan oksijeni tehlikeli 

seviyelere düşürmektedir. Ürünü kullandıktan sonra dakikalar içinde cilt, dudak ve tırnak 

diplerinde soluk, gri veya mavi renkli görünüm, nefes darlığı, hızlı kalp atışı ve baş dönmesi 

görülmektedir (Murkoff, 2019). Konu ile ilgili olarak çok sayıda ve kapsamlı bilgilendirmeler 

veya tespitler olmasına rağmen; özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde bebeklerde 

diş çıkarma döneminde diş eti jellerinin çok yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Daha 

önce yapmış olduğumuz çalışma ile lidokain içeren iki jelin laboratuvar koşullarında yapılan 

hücre kültürü çalışmasında yara modelinde yara iyileşme sürecini geciktirdiği hatta lidokain 

ile birlikte setilpridinyum klorit içeren jelin yara iyileşmesini tamamen durdurduğu ortaya 

konulmuştur. İnsan diş eti fibroblast hücreleri üzerinde yaptığımız çalışmada yara 

görüntüleme işlemleri sonucunda, sadece lidokain içeren jelin yara iyileşme sürecini kontrole 

göre daha geciktirdiği; lidokain ile birlikte setilpridinyum klorit içeren jelin ise yara iyileşme 

sürecinde herhangi bir olumlu gidişatı sağlayamadığı görülmüştür (Şekil 1) (Çelik ve ark., 

2020). 
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Şekil 1. Diş eti jelleri ile yara iyileşme çalışmasında 72.saatdeki yara görüntüleri (Yara 

kontrol: Jel uygulanmayan yara; Jel 1:Lidokain içeren jel; Jel 2: Kolin salisilat içeren aft jeli; 

Jel 3: Lidokain ve setilpridinyum klorit içeren jel (Çelik ve ark., 2020). 

 

Yara iyileşmede ve ağrı gidermede bitkilerin kullanımı 

Eski çağlardan beri bitkiler sağlığın iyileştirilmesi bakımından insan hayatında önemli yer 

tutmuştur. Yapılan araştırmalar hasta bakımı ve yara iyileşmesinde büyük ölçüde bitkilerden 

faydalanıldığını doğrulamaktadır. Yara, canlı dokunun bütünlüğünün bozulması olarak 

tanımlanır (Geral ve ark., 1994). Yara iyileşmesinin temel prensibi doku hasarını en aza 

indirmek, dokunun kanla yeterli bir şekilde beslenmesini ve oksijenlenmesini sağlamaktır 

(Altındaş M, 2001). Ağrı, yaşam kalitesi üzerinde yüksek etkisi olan küresel bir halk sağlığı 

sorunudur. Bitkilerin geleneksel tedavide analjezik ilaçlar olarak tıbbi kullanımının dünya 

nüfusunun yaklaşık %80'i tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir (Masuda  ve ark., 2017; 

Alexa ve ark., 2017). Mevcut tıbbi uygulamada bulunan çoğu hastalığa eşlik eden ağrı, 

küresel bir halk sağlığı sorunudur (Gedin ve ark., 2017). Bitkilerin halk tıbbında analjezik 

ilaçlar olarak tıbbi kullanımı, gelişmekte olan ülkelerdeki mevcut tıp bilimlerinden çok daha 

eski bir gelenektir (Ullah  ve ark., 2015). Tahminlere göre dünya çapında 70.000 kadar bitki 

türü medikal amaçlı olarak kullanılmaktadır.  

Aloe vera: Uzun yıllardan beri yanık ve yara tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Birinci ve 

ikinci dereceden yanıkların tedavi süresini kısalttığı; bunu, epitel doku oluşum hızını artırarak 

yaptığı belirlenmiştir. Damarlaşmayı sağlayarak etki gösterir. İçerdiği Acemanan ile 

fibroblastları uyararak kollajen sentezini ve epitelizasyonu artırmakta, anti-inflamatuar, anti 

mikrobiyal ve nemlendirici etki yapmaktadır. A.vera ürünlerinin (krem, vazelin) topikal 
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kullanımının güvenli olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiş olup herhangi bir ciddi yan 

etkiye rastlanılmamıştır (Maenthaisong ve ark., 2007).  

Karanfil Yağı: Bitkinin tomurcuklarından elde edilen yağ antibakteriyal etkiye sahiptir ve 

çoğunlukla antiseptik ve analjezik olarak diş hekimliğinde ağız sağlığı için kullanılır. 

(Demirezer, 2011). 

Limon Yağı: Stresi azaltmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, dermatolojik bazı 

hastalıkları tedavi etmek, ağrıyı hafifletmek ve kilo vermeyi teşvik etmek için kullanılır 

(Dosoky ve Setzer, 1966). 

Kitosan: N-Asetil-D-glukozamin monomerlerinden oluşmuş, yenilenebilen doğal bir üründür 

(Wang ve ark., 2001). Kitinin deasetilasyonu sonucu başlıca türevi olan kitosan elde 

edilmektedir. Kitinin esas kaynağı deniz kabukluları, funguslar ve böceklerdir (Struszczyk ve 

arl., 2001). 

3. Çözüm  

Piyasadan rastgele seçilerek temin edilen diş eti jellerinden 3 tanesi ile yapılan önceki 

çalışmada sağlıklı diş eti hücreleri üzerindeki zararlı etkilerinin olduğu, yara iyileşme sürecini 

geciktirdiği ortaya konulmuştu. Özellikle lidokain ve setilpridinyum klorit içeren diş eti 

jelinin ciddi zararlı etkilerinin olduğu belirlenmişti (Bknz.Yöntem).  

Çözüm olarak mevcut diş eti jellerine alternatif, bitkisel ve organik esaslı, doğal diş eti 

jellerinin yapılmasının faydalı olacağı söylenebilir. Bu gerekçe ile hazırlanan yeni nesil diş eti 

jeli içerisine yöntem kısmında detaylı olarak bahsedilen bitkisel etken maddeler eklenmiş ve 

diş eti fibroblast hücrelerinde laboratuvar koşullarında oluşturulan yara modelinde söz konusu 

jelin tedavi edici etkinliği araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar hazırlanan yeni diş eti jelinin 

kullanımının mevcut diş eti jellerine kıyasla önemli avantajlar sağladığını ortaya koymuştur.  

4. Yöntem 

Jel hazırlamak için, ticari olarak hazır temin edilen %99 saflıkta olan aloe vera jeli içerisine 

belirlenen miktarlarda kitosan, limon yağı ve karanfil yağı eklendi. Bitkisel yağlar ve kitosan 

güvenilir firmalara ait ürünlerden seçilmiş olup saflık 

düzeyleri çok yüksektir. Hazırlanan ilk karışım önce 

homojenizatör içinde düşük hızlarda iyice karıştırıldı, 

daha sonra vakumlu bir karıştırıcı (Şekil 2) ile 

karıştırılarak homojen bir jel elde edildi. 

Hücre Kültürü çalışmaları için insan diş eti Fibroblast 

hücre hattı (HGF) kullanıldı, çalışmalar Afyonkarahisar 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 

laboratuvarında uzman çalışanların rehberliğinde yapıldı. 

Hücreler, RPMI besi yerinde bir inkübatör içerisinde 

inkübe edildi. Hücreleri çoğaltıldıktan sonra yeni kültür 

kaplarına dağıtılarak pasajlamalar yapıldı (Şekil 3). 

Pasajlama işlemleri öncesinde yeterli sayıda hücre 

ekiminin yapılabilmesi için thoma lamında hücre sayım 

işlemi yapıldı (Şekil 4). 

 Şekil 2. Vakumlu karıştırıcı. 
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Şekil 4. A. Hücre sayımında kullanılan thoma lamı (hemasitometre).  

                     B. Thoma lamı üzerindeki hücre sayım alanı. 

Hücre Canlılık ölçümü (MTT Testi): Hücre canlılık oranlarının ölçülmesi için yapılan MTT 

[3-(4,5-dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] hücre canlılık testi, diş jelinin 

diş eti fibroblast hücrelerine üzerinde toksik etki düzeyini belirlemek için yapıldı. Test için 96 

kuyucuklu hücre kültürü kaplarında çoğaltılan hücreler üzerine değişik konsantrasyonlarda 

jeller uygulandı ve 37 C’de 24 saat inkübasyona alındı. Süre sonunda her bir kuyucuğa 20 μl 

MTT (5 mg/ml) ilave edildi (Şekil 5) ve kontrole göre test gruplarının canlılık düzeyleri % 

olarak ifade edildi (Denizot ve Lang, 1986). 

Yara Modeli ve Yara İyileşme Analizi: 6 

kuyucuklu hücre kültürü kaplarına (plate) hücreler 

ekildi (Şekil 6A). Hücreler tabanın yaklaşık %80’ini 

kapladıklarında kuyucukların ortasına pipet ucuyla 

çizgi çekilerek yara modeli oluşturuldu (Şekil 6B). 

En yüksek canlılık oranını sağlayan jel 

konsantrasyonu hazırlanarak hücrelere uygulandı. 

Hücreler 37°C’de, inkübe edildi ve yara iyileşmesi 0, 

12, 24 ve 48. saatlerde invert mikroskopta 

görüntülendi. Yara kapanma durumları görsel olarak 

ve ayrıca Image J (Version 1.51) görüntü analiz programı ile analiz edildi. Yara açıklık 

mesafeleri mm
2
 cinsinden hesaplandı. 

 

 

 

 

Şekil 6. (A) Yara modeli için hücrelerin ekildiği 6 kuyucuklu pleyt; (B) Hücre kültürü ve  

hücrelerde yara modeli için yapılan işlemler (1.Class II Laminar flow kabin; 2. Hücre kültür 

kabı; 3. Yara modelinin yapılacağı 6 kuyucuklu pleyt; 4. Yara modelinin yapılacağı hücrelerin 

Şekil 3. Hücre 

kültür kabı.  

Şekil 5. MTT testinin prensibi ve 

oluşan renk değişimi. 
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genel görünümü; 5. Yara modeli için kullanılan pipet; 6. Kuyucuklardaki hücrelere yapılan 

çizik (yara modeli). 

Verilerin Analizi: Yara kapanma düzeyleri görsel olarak ve Image J programı ile 

değerlendirildi. 

Sonuçlar 

Yeni hazırlanan diş eti jelinin belirli konsantrasyonlarının kullanılması ile diş eti fibroblast 

hücrelerinin canlılığı üzerine olan etkileri MTT testi ile belirlenmiştir (Tablo 1, Şekil 7). Diş 

eti jelinin %1’lik formu hücreler üzerinde en yüksek canlılık düzeyine neden olmuştur. 

Yara İyileşme Sonuçları 

Diş eti jelinin en yüksek canlılığa neden olan konsantrasyonu (%1) yara tedavisi için 

kullanıldı. Diş eti jeli uygulandıktan sonra 0, 12, 24 ve 48. saatlerde kameralı invert 

mikroskopta görüntüler fotoğraflandı. Elde edilen görüntüler önce görsel olarak, daha sonra 

ise Image J görüntü analiz programı ile değerlendirildi ve tablo 2’deki ve şekil 8’daki veriler 

elde edildi.  

Tablo 1. Diş eti jelinin değişik konsantrasyonlarına maruz bırakılan diş eti fibroblast 

hücrelerinin canlılık düzeyleri (MTT canlılık testi sonuçları, % olarak). 

 

Konst. (%) CANLILIK(%) 

1 112,2041 

5 94,33191 

10 5,97163 

15 9,659574 

20 10,76596 

25 9,985816 

50 6,141844 

 

 

Şekil 7. MTT canlılık testi sonuçları, % olarak). 

 

 

 

 

Grup Yara alanı (mm
2
) 

0.saat 12.saat 24.saat 48.saat 

Kontrol 

grubu 

0,225 0,205 0,119 0,00 

Jel grubu 0,245 0,209 0,071 0,00 

  

 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sıfırıncı saatte tüm hücrelerde yara açıklığı görüntülendi 

(Şekil 9). Uygulamanın 12. saatinde yara alanı ölçüm değerlerine bakıldığında gruplar 

Şekil 8. Yara modeli görüntülerinin Image J 

programı ile analizi sonucu ölçülen yara alanlarının 

grafiksel ifadesi.  

Tablo 2. Yara modeli görüntülerinin Image J 

programı ile analizi sonucu ölçülen yara 

alanları. 
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arasında önemli bir fark olmadığı görüldü (Tablo 2, Şekil 8 ve Şekil 10).  

 
Şekil 9. Sıfırıncı saat yara görüntüleri.  

 
Şekil 10. 12 saat yara görüntüleri (Sarı çizgiler Image J programına ait ölçüm çizgileridir). 

Uygulamanın 24. saatinde jelin yara iyileşmesini kontrole göre daha hızlandırdığı görülmüş, 

yara alanının kontrole göre daha azaldığı tespit edilmiştir (Tablo 2, Şekil 8 ve Şekil 11). 48. 

saat yara görüntülerine bakıldığında ise her iki grupta da yara açıklıklarının kapandığı 

görülmüştür (Şekil 12). 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar; aloe vera jeli, karanfil yağı, limon yağı ve kitosan katkıları 

ile geliştirilen yeni nesil diş eti jelinin diş eti fibroblast hücrelerinde hem hücrelerin 

canlılığını olumlu yönde etkilediği hem de yapılan hücre kültürü yara modelinde yara 

iyileşmesini hızlandırdığı görülmüştür. Bu farklılık özellikle 24. saatte dikkati çekmektedir.  
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Şekil 11. 24. saat yara görüntüleri. 

 
Şekil 12. 48.saat yara görüntüleri. 

Jel içerisinde kullanılan bitkisel ajanlarla ilgili olarak elde edilen bilimsel verilere 

bakıldığında; Aloe vera’nın faydaları in vitro laboratuvar çalışmaları ile gösterilmiştir. Çeşitli 

konsantrasyonlardaki aloe vera jelinin, yara enfeksiyonunu önlemek için etkili bir 

antibakteriyel ajan olarak kullanılabileceği (Goudarzi ve ark., 2015); ayrıca, E vitamini asetat 

ve Aloe vera içeren biyo-yapışkan filmlerin, yanıkların tedavisi için yenilikçi bir terapötik 

sistem olabileceği rapor edilmiştir (Pereira ve rak., 2014). Çalışmamızda da, özellikle 24. 

saatte, aloe vera esaslı yeni diş eti jeli uygulanan diş eti fibroblast hücrelerinde yara iyileşme 

sürecinin kontrol hücrelere (jel uygulanmayan) nazaran daha hızlı gerçekleştiği görülmüştür. 

Karanfil yağının yara iyileştirici etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada (Alam ve ark., 2016), 

kontrole kıyasla 12. günden 24. güne kadar yara iyileşmeyi önemli ölçüde hızlandırdığı rapor 

edilmiştir. Bizim çalışmamızda da karanfil yağının benzer şekilde etki ile yara iyileşme 

sürecine olumlu katkı sağladığı söylenebilir. Yara iyileşme sürecinde, kolajen önemli bir rol 
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oynar (Chithra ve ark., 1998). Başka bir çalışmada, limon yağı içeren merhemlerin, kolajen 

sentezini hızlandırdığı ortaya konulmuştur (Valizadeh ve ark. 2019). Bu bilgiler 

doğrultusunda, hazırlamış olduğumuz diş eti jeli içerisindeki limon yağının da yara iyileşme 

üzerinde olumlu etkisinin olduğu söylenebilir.  Çalışmamızda hazırladığımız diş eti jelinin 

içinde bulunan bir diğer etken madde olan kitosanın bir dizi çalışma ile yara iyileştirici 

özellikler gösterdiği ortaya konulmuştur. Karboksietil kitosan/poli nanofiberlerin hücre 

çoğalmasını teşvik etmede etkili olduğu ortaya konulmuştur (Zhou ve ark., 2008).  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Hazırlanan yeni nesil doğal diş jelinin özellikle çocuklar için rahatlıkla kullanabilecek bir ürün olacağı 

düşünülmektedir. Daha önce yaptığımız çalışma ile zararlı etkileri ortaya konulan piyasada mevcut diş 

eti jellerine alternatif olarak, bu çalışma ile hazırlanan organik diş eti jelinin kullanımının daha faydalı 

olacağı söylenebilir. Hazırlanan jelin tamamen doğal bileşenlerden oluşması gerek bebekler gerekse 

erişkinler için yan etki riski oluşturmayacağını düşündürmektedir. Doğal veya organik içerikli yeni diş 

eti jellerinin üretimi ve/veya kullanımına öncülük etmesi açısından bu çalışma ile ortaya konulan 

sonuçların önemli olacağı düşünülmektedir. Keza, bu çalışma ile geliştirilen ve olumlu etkileri ortaya 

konulan; içeriğinde aloe vera jeli, karanfil yağı, limon yağı ve kitosan bulunan yeni diş eti jelinin 

kullanımının faydalı olacağı kanısına varılmıştır. Patent alma süreci sonunda imkanlar dahilinde 

üretim yapılması ile ekonomik katkı sağlama potansiyeli olan bir üründür.  

6. Uygulanabilirlik  

Çalışma ile geliştirilen yeni nesil diş eti jelinin üretim süreci oldukça kolay ve yapılabilirdir. 

Patent ve yasal izinlerin alınması işlemleri sonrasında ticari bir ürüne dönüştürülebilmesi 

mümkündür. Tamamen doğal ürünlerden meydana gelmiş olması, kullanımına bağlı meydana 

gelmesi muhtemel risklerin minimum düzeyde olması açısından önemlidir.   

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Laboratuvar çalışmaları için (Hücre kültürü sarfları, hücre hattı, analizler için) 10.000 TL ve 

bitkisel yağlar ve kitosan için ise yaklaşık 500 TL’lik bir maliyet söz konusu olup, bu giderler 

kendi imkanlarımızla ve değişik desteklerle karşılanmıştır. Bütçe için herahngi bir talep 

yapılmayacaktır. 

Proje İş-Zaman Çizelgesi 

İşin tanımı Aylar 

09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 
04/202
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1 
06/2021 

Literatür 
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Jel hazırlama ve 

Hücre 

Kültürü 

          

Lab. Analiz.           

Veri Analizi           

Raporu Yaz.           

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje sonuçları diş eti jeli üretimini yapanları ve kullanıcıları doğrudan ilgilendirecektir. İlgili 

sağlık sektöründe çalışan, ağız ve diş sağlığı uzmanlarının önerebileceği, ailelerin özellikle 

bebekleri için ve ayrıca erişkinlerin de kendileri için tercih edebilecekleri doğal, organik, 

zararlı etkisi olmayan, güvenli bir ağız ve diş eti sağlığı ürünü olacaktır. Diş çıkarma 
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döneminde diş eti sorunu yaşayan bebekler ve ağızda (dil, yanak veya diş etinde) aft sorunu 

olan erişkinler bu ürünü kullanabilecek hedef kitlesidir.   

9. Riskler 

Üretilen organik diş eti jelinin raf ömrünü belirlemeye yönelik çalışma yapılmamış olması bir 

eksikliktir. Raf ömrünün bilinmemesi kullanıcılar açısından güvensizlik riskine neden 

olabilecek gibi görünse de; konu ile ilgili olarak öngörüler, antioksidan ve antimikrobiyel 

etken maddeleri içerdiği bilinen bitki yağlarının jel üretiminde kullanılıyor olması, raf ömrü 

açısından ürünün uzun süreli güvenilir olacağını düşündürmektedir. Ürün üretimi ve kullanım 

süreci içerisinde raf ömrü ile ilgili olarak olumsuz bir durumla karşılaşılması durumunda raf 

ömrünü uzatma amaçlı doğal etken madde ya da katkılar ürüne eklenebilir.  
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