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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Diş macunları, diş yüzeyinde üreyen zararlı bakterilerin üremesini engeller ve 

beyazlamasını destekler. Özellikle çocukluk döneminde, bilinçsizce beslenme oranı yüksek 

olmakta ve 0-6 yaş grubunda kullanılacak olan diş macunlarının içerdikleri kimyasallar 

onların sağlıklarını etkileyebilmektedir. Bu sebeple, bu yaş gruplarındaki çocuklara özel 

olarak diş macunları üretilebilmektedir. Bu projede, çocukların ağız ve diş sağlığı için 

temizlik materyallerinde kimyasal katkı maddeleri içermeyen, tamamen bitkisel etken 

maddeli diş macunlarının ve pastillerin üretilmesi hedeflenmektedir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Ağızda üreyen zararlı bakterilerle mücadelede kimyasal maddelerin kullanılması, 

organizmada sindirim sistemi ve sinir sistemi üzerinde zararlı yan etkiler 

gösterebilmektedir. 

 

3. Çözüm  

Bu projede, zararlı yan etkileri en aza indirmek amacıyla, kimyasal içerikli etken 

maddelere alternatif olarak bitkisel içerikli etken maddelerin kullanılabileceği 

önerilmektedir. 

 

4. Yöntem 

4.1.Bitki Ekstraksiyonunun Yapılması 

Greyfurt ve muz meyveleri temin edilmiştir. Ardından, farklı ortamlarda kurumaya 

bırakılmıştır. 

Ardından, greyfurt kabuğu ve muz kabuğu için ayrı ayrı 100’er gram tartılarak, bu bitkilerin 

1000ml etanolde soxhlet ekstraksiyon düzeneğinde 7 saat boyunca 250
0
C’de ekstraksiyonu 

gerçekleştirilmiştir(Resim-1). Ekstraksiyon işlemi 3 kez tekrarlanmıştır. Hazırlanan bitki 

ekstrelerinin çözücüleri olan etanol, rotary evaporatör aracılığı ile 60
0
C’de 

buharlaştırılmıştır(Resim-2). 
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            Resim-1: Ekstraksiyon düzeneği                          Resim-2: Rotary evaporatör 

1.1.Ağız Florası Bakterilerinin Çoğaltılması  

Üretilmesi hedeflenen pastillerin ağızda ortamı temizliği amaçlı kullanılması planlandığından 

ötürü, ağız florasında yer alan bakteriler üzerindeki etkilerinin araştırılmasına karar verilmiştir. Bu 

sebeple, müeller hinton agar üzerine dil, diş, yanak içi bölgelerinden alınan numunelerin ayrı ayrı 

agarda üretilmesi sağlanmıştır. Ardından bu besiyerinde yer alan bakteriler, etüve(Electro-Mag, 

Resim-3) konularak 37
0
C’de 48 saat boyunca inkübe edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim-3: ETÜV sıcaklığını 37
0
C’ye ayarlama 

4.2.Gram Boyama 

Ağızda dil, diş ve yanak içi olmak üzere üç ayrı bölgeden izole edilen bakterilerin gram 

boyasına göre sınıflandırılmasının yapılabilmesi için her numuneye ayrı ayrı gram boyama 

uygulaması yapılmıştır(Resim-4 ve Resim-5).  

Gram boyama sürecinde, öncelikle, bakteriler kristal violet çözeltisiyle boyanmıştır. 1 dakika 

bekletildikten sonra boya dökülerek gram iyodin çözeltisi eklenip 1 dakika daha beklenmiştir. 

Gram iyodin çözeltisi döküldükten sonra dekolere edilmiştir. Saf su ile yıkanıp safraninle 

boyanarak 30 saniye daha bekletilmiştir. Son olarak tekrar saf su ile yıkanıp boyanın uzaklaşması 

sağlanmıştır. Hazır olan preparatlar kurutulup mikroskopta incelenmiştir(Kaygusuz, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Resim-4: Hücrelerin boyanması                                                      Resim-5: Gram boyama seti 
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4.3.Antibakteriyel aktivite analizi 

 

Diş yüzeyi, yanak içi ve dil yüzeyinden numuneler alınıp ana kültürlerin oluşturulması 

amacıyla Müeller Hinton Agar üzerine ayrı ayrı pasajlanmış ve ETÜV’de 48 saat üremeleri 

beklenmiştir. Hazırlanan bu ana kültürlerden bakteri örnekleri alınarak McFarland cihazında 2 

McFarland olacak şekilde solüsyonlar hazırlanmıştır. Bu bakteri solüsyonlarından örnekler alınıp 

müeller hinton agar üzerine çizgi plak yöntemi ile ekilmiştir.  Ardından, disk difüzyon yöntemi ile 

ekimi yapılan bakteriler üzerine, deney grupları disk difüzyon yöntemiyle uygulanmıştır. Besi 

yerleri 24 saat boyunca 37°C'de inkübe edilmiştir(Resim-6) ve oluşan inhibisyon zon çapları 

ölçülerek tablo haline getirilmiştir.  

 

 

Deney 5 kez tekrarlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim-6: ETÜVde inkübasyon 

 

4.4.Bitkisel ağız pastili yapımı 

Pastil yapım basamakları sırasıyla; 

1. 125gram toz şeker, 125ml saf suya eklenmiştir. 

2. Hazırlanan karışımın içerisine 4ml limon suyu ve 4 gram toz zencefil ve 12ml bitkisel pigment 

eklenerek karıştırılmıştır. 

3. Hazırlanan son karışım, manyetik karıştırıcılı ısıtıcıda 80
0
C’de yarım saat ısıtılmıştır. 

4. 30 dakikanın sonunda karışımın kıvamlaştığı görülmesiyle birlikte, ısıtıcı kapatılmıştır. 

5. Karışımın 50
0
C’ye düşmesiyle birlikte içerisine 10gram bal eklenerek tekrar karıştırılmıştır. 

6. Son olarak, filtre kağıdının üzerine spatül yardımı ile küçük parçalar halinde dökülerek(Resim-

7 ve Resim-8) kurumaya bırakılmıştır.  
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Resim-7: Kuşburnu meyvesi ekstreli pastil numunesi     Resim-8: Tüm bitki ekstrelerini içeren pastil numuneleri 

 

 

4.5.In-Vitro ortamda pastilin ağızda çözünme deneyi 

Hazırlanan pastillerin ağızda çözünmesi, pastillerin yutulabilmesini ve ağız florası ile 

etkileşebilmesini sağlayacaktır düşüncesiyle in vitro ortamda ağız ortamı hazırlanıp içerisine pastil 

numuneleri eklenmiştir. 

In vitro ağız ortamının oluşturulması için homojen erlen mayerler içerisine amilaz enzimi, 

37
0
C’de ılık su(sabit kalması için erlen mayerler 37

0
C’ye ayarlanan manyetik karıştırıcılı ısıtıcılar 

üzerine konulmuştur), çiğneme hareketlerini gerçekleştirmek amacıyla içerisine çakıl taşları ve 

manyetik balık konulmuştur(Resim-9). Pastil numuneleri, 2 saat boyunca gözlemlenmiş ve 2. 

saatin sonunda çözünme durumları nitel olarak gözlemlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim-9: In vitro ağız ortamı ve içeriğindeki çakıl taşları 

 

 

Nicel gözlem ise, ışık sensörü kullanılarak, bitki ekstrelerini içeren pastillerin ağızda çözünme 

durumlarnın tespit edilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırma yapılabilmesi için, Tablo-3’te 

belirtilen bitki ekstresi içeren pastillerin In Vitro ağız ortamında çözünmesi sonucu oluşan 

solüsyonlar(Resim-10) ile pastil bulunmayan, sadece in vitro ağız ortamı, Resim-11’de gösterilen 

ışık sensörünün küvetine konularak ölçülmüş ve ölçüm değerleri kaydedilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Resim-10: Küvetlere konulan çözeltiler                     Resim-11:Işık sensörü(NOVA) 
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Sensör, çözeltideki yoğunluğa bağlı olarak ışığın kırılması ve geçirgenliğinin değişmesi 

prensibine dayanarak çalışmaktadır. Bu şekilde, yoğunluk azaldıkça geçirgenlik artmaktadır. 

4.6.Antioksidan Aktivite Tayini 

Bitki pigmentlerinin antioksidan kapasitesi güçlü bir serbest radikal olan DPPH (2,2 – difenil-

1- pikril hidraliz) nötrleşmesi işleminin spektrofotometik olarak ölçümü ile tespit edilmiştir. 

Spektrofotometrik ölçümler için örneklerden üçer, kontrol çözeltilerinden ikişer adet paralel 

çözeltiler hazırlanmıştır. 250µL ekstraktla %100’lük 2500 µL metanol ile 2500µL DPPH çözeltisi 

eklendikten sonra karanlıkta 1 saat bekletilmiş ve okulumuz 

laboratuvarında bulunan RIGOL marka, Ultra-3400 model 

UV/VIS spektrometre ile 517 nm dalga boyuyla absorbans 

değerleri ölçülmüştür(Resim-12). Kontrol çözeltisinde ise sadece 

2500 µL metanol ile 2500µL DPPH kullanılmıştır. Ölçülen 

absorbanslar aşağıdaki formülle örneklerin antioksidan  

aktiviteleri hesaplanmıştır.(Karakulak, Ş., 2009; Sevim,D.,2011) 

Resim-12: UV-VIS Spektrofotometre 

Hesaplama; TAK=[1-Örnek/Kontrol].100  şeklindedir. 

(TAK: Toplam antioksidan kapasite, Örnek: Bitki ekstresi için okunan absorbans değeri, Kontrol: 

DPPH için okunan absorbans değeri. 

 

4.7.Pigmentasyon içeriğinin refraktometre ile analiz edilmesi 

Bitki pigmentlerinin yoğunluklarını karşılaştırıp, bulguların yorumlanmasını anlamlandırmak 

amacıyla Resim-13’te gösterilen refraktometre(Greinorm) kullanılarak pigment maddelerin 

içerikleri 
0
Bx cinsinden hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Resim-13: Refraktometre 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizde çözüm amaçlı kullandığımız greyfurt kabuğu ve muz kabuğu, piyasadaki  diş 

macunlarının yapısında bulunmamaktadır. Özellikle kabuklarının geri dönüşümlü olarak 

kullanılıyor olması da özgün yönüdür. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Muz ve greyfurt, ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde bolca yetişen 

bitkilerdir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin toplam bütçesi 50TL’dir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Hedef kitlemiz, öncelikli olarak 3-6 yaş grubu olmakla birlikte, 10 yaşa kadar olan 

çocuklardır.  

  

9. Riskler 

Greyfurt ve muza alerjisi olan kişilerin kullanmaması gerektiğini önermekteyiz. 
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