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TEKNİK SAHA 

 10 

Bu buluş anti-bakteriyel, antioksidan, anti-enflamatuar özellikler taşıyan hümik asit ve 

tuzlarının diş macunu olarak hazırlanması ve kullanımı hakkındadır. 

 

Oral formülasyonların ağız hijyeni bakımına yardım etmesi için özellikle apigenin, luteolin, 

kersetin, flavonoidler gibi polifenollerin dahil edilmesi tercih edilir. Polifenol hazırlanması ile 15 

ilgili yöntemler ve flavonoid içeren kompozisyonlar; diş macunu, ağız çalkalama ya da ağız 

durulama suları, sakızlar, içecekler ve şekerleme gibi oral bileşimlerin hazırlanmasında 

kullanılmaktadır. 

 

Oral bileşimler; diş eti iltihabı, diş çürükleri ve dental plak yapısının gelişimini teşvik eden 20 

mikroorganizmaların oluşumunu inhibe etmek için oldukça uygundur. Plak (aynı zamanda 

tartar olarak da bilinir)  oral mikroorganizmalar için bir cennettir. Biyofilm oluşturan 

mikroorganizmalar, başta Streptococcus mutans ve anaeroblar, ağızda hastanın yaşı ve 

yerine göre değişen kompozisyonu ile bulunmaktadır. 

 25 

Diş macunu ve ağız durulama suları ağız hijyeninin önemli bir parçasıdır ve dişeti hastalığını 

önlemek için yardımcı olur. Bakteri diş çevresindeki plakta bulunduğunda dişeti hastalığı veya 

diş eti iltihabı oluşur. Tedavi edilmeyen olgular sonunda diş kaybına yol açabilir. Bu yüzden 

dişeti hastalığının tedavisi ve önlenmesi için diş macunu dahil her gün önleyici tedbirler 

önemlidir. 30 
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Bu çalışmada hümik asitli mikroemülsiyonlar, oral hijyen bileşimlerin içindeki çözünürlüğünü 

arttırmak için yapılmıştır. Kompozisyonların üretim metotları şunlar olabilir:  

 

i) bir yüzey aktif madde varlığında, yüksek sıcaklıkta, hümik asitli yüzey aktif madde 

konsantreleri,  5 

ii) nano-parçacık halinde çökeltme işlemi, 

iii) alkalin ağız içinde nispeten çözünmez hümik asitlerin çözündürme bileşimleri ve 

iv) bunların kombinasyonları. 

 

Bu çalışma, bu tür formülasyonlara polisorbat ve sürfaktanlar ile hümik asitin çözünürlüğünü 10 

artırmak için gerekli yöntemleri de içermektedir. Hümik asit böyle ciddi oral, farmasötik ve 

nutrasötik uygulamalar için biyolojik sınırlama ile sulu çözeltiler içinde uygulanabilmektedir. 

 

 

TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMU 15 

 

Günümüzde, periodontal hastalıklar dünyada en fazla rastlanan hastalıklar arasında 

sayılmaktadır. Dişler üzerinde biriken ve uzaklaştırılamayan dental plak zamanla gingivitis, 

daha ileriki aşamalarda da destek dokularda kayıplarla karakterize periodontitis olgularının 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumu engellemek ve oral hijyen seviyesini 20 

artırmak için diş macunları ile mekanik temizlik uygulanmaktadır. Diş macunları evde 

gerçekleştirilen günlük hijyenin ayrılmaz bir parçasıdır. Mekanik plak uzaklaştırmasının 

etkinliğini artırmakta dolayısıyla çürük oluşumu ve dişeti iltihabı gibi oral hastalık 

durumlarının ortaya çıkışını engellemektedir. Her diş macunu içerisinde abraziv maddeler 

önemli yer tutmaktadır. Bu abraziv maddeler farklılıklar gösterebilmekte, sadece kimyasal 25 

olarak değil, ayrıca partikül büyüklüğü ve formu olarakta farklı olabilirler. Bu farklılıklar, dişin 

temizlenmesi ve özellikle dişe olan abraziv etkisi bakımından önemlidir. Diş macununun 

mekanik olmayan içeriği, hafif bir kimyasal özellik taşıyan içeriğinden kaynaklanmaktadır. Bu 

maddeler çürüğü önlemede, hassas dişlerin tedavi edilmesinde, dezenfekte edici özellikleri 

ile ve rengi koyulaşmış dişlerin renklerinin açılmasında etkilidir. Günümüzde kimyasal plak 30 

kontrolü için kullanılan farklı ajanlar vardır. Bu ajanların etkileri kimi zaman doğrudan diş 
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yüzeyinde biriken bakteri plağına olmakta, kimi zaman da plak meydana gelmeden diş 

yüzeyinde deterjan etkisi yaratarak plak birikimini engellemeye yönelik olmaktadır. Yapılan 

farklı çalışmalarda, diş macunlarının plak kontrolü ve gingivitisin önlenmesinde ne kadar 

önemli oldukları vurgulanmıştır. Diş macunu kimyasal bileşimleri sürekli olarak 

geliştirilmekte ve en uygun bileşimin oluşturulmasına çalışılmaktadır. Diş hekimliğinde 5 

kullanılan ideal bir antiseptik/antiplak solüsyon; toksisiteye, alerjiye, iritasyona neden 

olmamalı, oral yüzeylerde kalıcı, patojen mikroorganizma üzerine seçici etkili olmalı, plak ve 

gingivitisi klinik olarak önemli derecede azaltabilmelidir. Bunlara ilaveten kullanımı kolay, 

ekonomik ve tadı hoş olmalıdır. Diş macunu alanında, hümik asitli bir diş macunu çalışması 

bulunmamaktadır.  10 

 

Hümik asit minenin çözünürlüğünü azaltmakta, bakteriyel enzimleri inhibe etmekte ve 

inorganik asit oluşumunu önlemektedir. Hümik asitin hem başlangıç çürüklerinde hem de 

ikincil çürüklerde pıimer olarak lezyon gövdesinin remineralizasyonunu sağlamaktadır. 

Çürükte remineralizasyonun başlaması için tükürükte hümik madde olması gereklidir. Hümik 15 

asit uygulamalarının remineralizasyonu hızlandırdığı ve tamamlayıcı mineral uygulaması 

sağladığı bilinmektedir. Hümik asitin diş dokularının yanı sıra mikrobiyal dental plak, tükürük 

ve yumuşak dokular tarafından da tutulduğu bildirilmektedir. Düşük konsantrasyondaki 

hümik asitin mine yüzeyini geçerek remineralizasyonu gerçekleştirebildiği bilinmektedir. 

Yüksek konsantrasyonlardaki hümik asitin uygulamaları protein ve bakterilerin mine 20 

yüzeyine birikimini engelleyerek çürük oluşumunu önlemektedir. Hümik asitin topikal etkisi 

ile yüzeydeki hidroksiapatit kristalleri iyonize olur ve açığa çıkan kalsiyum ile reaksiyona 

girerek Ca-Humat tabakasını oluşturur. Bu tabaka, diş yüzeyinden uzaklaşmaz ve yavaş bir 

humat salınımı ile alttaki apatit kristallerine humat salarak humat-apatite dönüşmelerini 

sağlar.  25 

 

Hümik asitlerin en kolay uygulama yolu diş macunlarıdır. Diş macunlarının hem 

demineralizasyonu inhibe etme hem de remineralizasyonu güçlendirme özellikleri vardır. 

Gün içerisinde bir çok defa demineralizasyon ve remineralizasyon olmaktadır. Bu siklus 

tükürüğün doygunluk durumuna bağlıdır. Yüksek konsantrasyonlu hümik asitlerin mine 30 

yüzeyinde bir iyon kümeleşmesi yarattığı için zor geçilebilen bir yüzey oluşturduğu 
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düşünülmektedir. Ayrıca mine porlan bloke olup daha alt katmanlardaki lezyonun 

remineralizasyonunu engellemekte, yüksek konsantrasyondaki hümik asit primer olarak 

mine yüzeyinin remineralizasyonunu geciktirmektedir. Bu nedenle de düşük 

konsantrasyondaki günlük hümik asit uygulamaları daha çok önerilmektedir. Diş 

macunlarının içinde bulunan hümik asit miktarları farklılıklar gösterir. Hümik asitlerin 5 

ağırlıkta % miktarı veya ppm konsantrasyonu verilir, ppm milyonda birim anlamına gelir ve 

kilogramdaki (kg) miligram (mg) miktarını gösterir. Diş macunlarında geleneksel olarak 

kullanılan bazı temel maddeler, ürünün akışkanlığını, tadını ve rengini belirler. Buna göre diş 

macunlan yapılarında, aşındırıcı ve kıvam arttırıcılar, nemlendiriciler, köpürtücüler, 

renklendriciler, koku ve tad veren ajanlar, tamponlayıcı maddeler, koruyucular ve çözücüler 10 

içermektedir. Bu aktif maddeler, diş ve dişeti sağlığını koruyucu ya da beyazlatıcı ve 

ferahlatıcı özelliği ile kozmetik yarar sağlar. Sodyum humatın veya potasyum humatın çürük 

önleme etkisi sodyum florür ve monoflorofosfat’a göre daha iyi olduğu gözlenmiştir.  

 

BULUŞUN ÖNEMLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE AÇIKLAMASI 15 

 

Bu buluşun bileşenlerinden olan hümik asit çeşitli şekillerde mevcut olabilir. Örneğin; diş 

macunu, jel, toz, sıvı, ağız gargarası, ağız çalkalama, krem, losyon, diş sertleştirici, oral film, 

diştaşı önleyici bileşim olup film, pomat veya enjekte edilebilir bir formda olabilir. Çözelti 

sakız, pastil, tablet, şeker, yiyecek ya da içecek şekline de getirilebilir. Bileşimler bir çözelti, 20 

bir süspansiyon veya bir emülsiyon şeklinde olabilir.  

 

Hümik mikroemülsiyonların stabilitesinde büyük ölçüde 9.5 ile 11,0 aralığındaki bir pH 

değerinde tutmak için pH kontrol maddeleri ve tampon maddeleri konulması gerekmektedir. 

Diş çürükleri veya diş plakları oluşumunu, diş eti iltihabını, periodontitisi, kandidiyazı, diş 25 

stomatitini ve mantarı önlemek için ya da yüzeye bağlanan bakteriyel mikroorganizmaların 

etkinliğini inhibe etmek için hümik asit çözünür miktarda formülasyon içinde tutulmuştur. 

 

Oral bileşimlerde bulunan hümik asitlerin %15’lik tuz çözeltilerinin etkili miktarı %0,1-50 w/w 

aralığındadır. Daha fazla ya da daha tipik haliyle, hümik asit %15’lik tuzları yaklaşık ağırlıkça 30 

%10-25 arasında bir miktarda bulunabilir. 
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Diş macunu ya da jel, toz, çözelti (örneğin, ağız çalkalama maddesi), süspansiyon, emülsiyon, 

bir taşıyıcı madde ile oral bileşimin istenen formu üzerine kısmen bağlı olacaktır. Yukarıda 

listelenen taşıyıcıları oluşturmak için kullanılabilir geleneksel katkı maddeleri bu konuda iyi 

bilinmektedir.  5 

 

Tercihen, bu gibi taşıyıcı malzemeler uyum ve denge olarak hümik asit gibi aktif maddeler de 

dahil olmak üzere, formülasyonun bileşenlerinin tümü veya isteğe bağlı olarak 

değiştirilebilenleri bir veya daha fazla ağız bakımı aktif maddesi olarak seçilmektedir. Aynı 

zamanda, bir taşıyıcı madde ve bir etkinlik arttırıcı madde ya da aktif maddeler için bir çözücü 10 

madde ya da bir biyo-sağlanabilirlik arttırıcı madde bu formülde görev yapabilir. 

 

Teknikte uzman bir kişi tarafından fark edileceği gibi ağız bakımı formülleri, isteğe bağlı 

olarak da daha önce tarif edilen bileşenlere ek olarak bir kariostatik (dişte yabancı madde 

oluşumunu engelleyen) madde, bir nemlendirici, bir aşındırıcı madde, bir jelleştirici madde, 15 

bir tat verici madde, hassasiyeti gideren bir madde, bir anti-diş taşı maddesi, bir beyazlatma 

maddesi, bir yüzey aktif, bir bağlanma maddesi, bir koruyucu, bir tampon maddesi, bir 

opaklaştırıcı madde, bir renklendirici madde, ve bunların kombinasyonlarını içerebilir. Bu 

malzeme yukarıdaki kategorilerin her birinin genel özellikleri ile farklı olabilir.  

 20 

Hümik asit ve tuzlarının yüzeyinin hidrofil olduğu bilinmektedir ve yüksek ölçüde hidrofilik 

maddeler olan agar-agar, jelatin ve nişastaya benzemektedir. Yüksek hidrofilikliğe sahip 

olması nedeni ile de hümik asit bir apolar sıvıda çözünmesine nazaran su içinde kolayca 

çözünmektedir. Yüzey aktivitesi ve yayılma hızına dayanarak hümik asitlerin amfifilik 

molekülleri ve miselleri içerdiğini düşünmek mümkündür.  25 

 

Su, tipik olarak oral bileşimlerin bir elementtir. Ticari olarak uygun diş macunlarının 

hazırlanmasında kullanılan suyun tercihen deiyonize olması ve organik safsızlıkları 

barındırmaması gerekmektedir. Bu su miktarına diğer malzemeler ile katılan serbest su da 

dahildir. Bazı düzenlemelerde, oral bileşimler susuzdur (örneğin, kalay florür ve kalsiyum, 30 
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sodyum fosfosilikatlar formülasyonları). Su miktarı, en az ağırlıkça %5 olabilir. Fakat hümik 

asitli diş macununda su tercih edilmemektedir. 

 

Oral ürün aynı zamanda, tipik olarak yaklaşık %2-30 w/w sulu bir toksik-olmayan alt alifatik 

alkol ihtiva eden bir gargara ya da ağız durulama bir sıvısı olabilir. Etanol, n-propanol, veya 5 

izopropanol gibi toksik olmayan bir alkol, su ile ağırlıkça %5-35 oranında karışabilir.  

 

Kariostatik maddeler oral bileşimin her formunda kullanılabilir. Çeşitli şekillerde florür, diş 

çürüklerini önlemek için diş macunu formüllerinin en popüler aktif bir bileşenidir. Diş 

macununa ilave edilen florür diş minesinin ve kemiklerinin oluşumu üzerinde olumlu etkileri 10 

vardır. Diş macunu formüllerine uygun kariostatik maddeler olarak sodyum florür, stanöz 

florür, aminflorit, sodyum monoflorofosfat, sodyum tri-fosfat, triklosan, kazein ya da 

bunların kombinasyonları olabilir. Arzu edildiği takdirde, kariostatik madde yaklaşık ağırlıkça 

%1, daha genel olarak yaklaşık ağırlıkça %0.02 ila %2 olarak arasında bir miktarda olabilir. 

 15 

Hümektanlar (nemlendiriciler) oral ürünlerde, özellikle diş macunlarında kullanılmaktadır. Bu 

maddeler, diş macununda nem tutarak kurumayı önlemek ve havaya maruz kalma sebebi ile 

macunun sertleşmesini önlemek için kullanılır. Uygun nemlendiricilere örnek olarak gliserin, 

propilen glikol, polietilen glikol, ksilitol, sorbitol, maltitol, laktitol veya benzerlerini 

gösterilebilir. Hümektan da bu durumda yaklaşık ağırlıkça %20, daha genel olarak ağırlıkça 20 

%10-60 arasında bir miktarda olabilir. 

 

Aşındırıcı maddeler genel olarak diş temizleme ürünlerinde kullanılmaktadır. Aşındırıcılar diş 

macunu formüllerinin en az ağırlıkça %50’sini oluşturmaktadır. Bu suda çözünmeyen 

parçacıklar diş plakları temizlemede yardımcı olur. Plak ve taşların çıkarılması periodontal 25 

hastalıkların en aza düşürülmesinde yardımcı olur. Uygun aşındırıcı maddeler arasında silika 

jel, zirkonyum silikat, silisik anhidrid, alüminosilikat, kalsiyum karbonat, kalsiyum pirofosfat, 

alüminyum oksit, alüminyum hidroksit, kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat ya da anhidrid, 

alüminyum silikat, sodyum metafosfat, magnezyum karbonat, kalsiyum sülfat veya bunların 

kombinasyonları olabilir. Sodyum bikarbonat da hafif diş beyazlatıcı özellik sağlayan etkili bir 30 

aşındırıcı ajandır. Diş fırçalamadan sonra, ağızda bir alkalin ortamı sağlayarak asidik tükürüğü 
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nötralize eder. Dental plak oluşumunu engellemektedir. Bu doğal bir diş beyazlatıcıdır ve 

lekeleri çıkarmada etkilidir. Fırçalama sırasında, kabartma tozu diş yüzeyinde olan lekeleri 

görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Aşındırıcılar genel olarak yaklaşık ağırlıkça %90, daha 

genel olarak yaklaşık ağırlıkça %20 ila %60 arasında değişen etkili miktarlarda kullanılabilirler. 

 5 

Jelleştirme maddeleri ya da koyultma maddelerinin çeşitli bileşimlerde kullanılabilir. Uygun 

jelleştirici maddeler karragenan, sodyum karboksimetil selüloz, sodyum alginat, zamklar, 

polivinil alkol ve alkali metal alginatlar olabilir. Genel olarak, jelleştirici maddeler, yaklaşık 

ağırlıkça %5 oranında bir miktarda kullanılır. 

 10 

Diş macunundaki çeşitli aromalar, renkler ve tatlar ürünün kullanımını teşvik etmek amacı ile 

kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan tatlandırıcı nanedir. Daha egzotik tatlar olarak anason, 

kayısı, sakız, tarçın, rezene, lavanta, zencefil, vanilya, limon, portakal ve çam da kullanılabilir.  

 

Aşırı-duyarlılığı gideren maddelere potasyum nitrat, potasyum sitrat, potasyum klorür, 15 

potasyum tartarat, potasyum bikarbonat, potasyum oksalat örnek verilebilir. Kimyasal 

duyarlılığını azaltmak için stronsiyum tuzları diş macunu formülüne ilave edilebilir. Aşırı-

duyarlılığı gideren maddeler, yaklaşık ağırlıkça %0.1-5 arasında bir miktarda, tek tek veya 

toplu olarak mevcut olabilir. 

 20 

Uygun diştaşı önleyici maddelere alkali metal pirofosfatlar, hipofosfit içeren polimerler, 

organik fosfonatlar, phosphocitrates, çinko tuzları ve bunların kombinasyonları örnek 

verilebilir. Diştaşı önleyici maddeler de yaklaşık ağırlıkça %0.1-3 arasında bir miktarda, tek 

tek veya toplu olarak mevcut olabilir.  

 25 

Beyazlatma maddeleri bazı diş macunu formüllerinde de kullanılabilir. Bu diş ağartıcı jel 

formülleri sodyum karbonat peroksit, kalsiyum peroksit, sodyum tripolifosfat ve hidrojen 

peroksit dahil olmak üzere peroksit türleri içerebilir. Beyazlatıcı maddeler yaklaşık %0,5 

oranında kullanılabilir. 

 30 

Yüzey aktif maddeleri diş macunu formüllerinde kullanılabilir. Bu ajanların kullanım amaçı 
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yüzey gerilimini düşürmek ve diş yüzeyinden plak ve diğer artıkları çözmek için yardımcı 

olarak ağızda macun dağılımını kolaylaştırmaktır. Ayrıca, diş macunlarının köpürme etkisine 

katkıda bulmaktır. Floritlerin diş minesinin remineralizasyonu sürecinde yüzey aktif 

maddeleri birlikte daha iyi çalışır. Sürfaktanların türleri olarak herhangi bir anyonik, non-

iyonik, katyonik, zwitteriyonik ya da amfoterik yüzey aktif maddeler ya da bunların 5 

kombinasyonları kullanılabilir. Anyonik sürfaktanlara örnek olarak, sodyum lauril sülfat, 

sodyum lauril sarkosinat, a-olefin sülfat, lauril monogliserid sülfat, lauril monogliserid 

sülfonat ve bunların kombinasyonları verilebilir. Non-iyonik yüzey aktif maddelere örnek 

olarak lauroil dietanol amid, stearil monogliserid, sukroz yağ asit esterleri, yağ asit esterleri, 

laktoz, laktitol yağ asidi esterleri, maltitol yağlı asit esterleri, polioksietilen sorbitan 10 

monostearat, ve bunların kombinasyonları verilebilir. Amfolitik yüzey aktif maddelere betain 

ve amino asit türü yüzey aktifler örnek verilebilir. Yüzey aktif maddeler, yaklaşık ağırlıkça 

%0,5-10 arasında bir miktarda olabilir. 

 

Bağlayıcı ajanlar diş macunu formüllerinde stabiliteyi korumada kullanılır. Formülasyonda 15 

tüm malzemeyi bağlar. Örneğin aljinat veya ksantan gibi hidrokolloidler, genellikle bağlayıcı 

maddeler olarak kullanılmaktadır. Diğer bağlama maddeleri, sodyum karboksimetil selüloz, 

arap zamkı gibi poliakrilat ve karboksivinil polimerler gibi sentetik polimerler yer alır. 

Bağlayıcılar oral bileşimin formuna bağlı olarak yaklaşık ağırlıkça %0,5-1 arasında miktarlarda 

olabilir. 20 

 

Koruyucular diş macunu formüllerinde mikroorganizmalardan korumada önemli bir rol 

oynamaktadır. Sodyum benzoat, yüksek kariostatik aktivite derecesi elde eden, 

mikroorganizmaların oluşumunu engelleyen ve formüllerde yaygın olarak kullanılan bir 

koruma maddesidir. Oral bileşimlerde yaygın olarak kullanılan diğer koruyucular, metil 25 

paraben ve etil parabendir. 

 

Tamponlama maddeleri pH değerini 4.5 ila 6.5 arasında bir aralıkta tutmaktadır. Sitrik asit, 

benzoik asit, sodyum sitrat, benzoat, karbonat, bikarbonat ya da, disodyum hidrojen fosfat 

gibi tuzlar pH seviyesi muhafaza tmede kullanılırlar. Sodyum ya da potasyum hidroksit gibi 30 

alkali maddeler de tamponlamada kullanılabilir. 
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Diş Macunu Formülasyonun Hazırlanma Yöntemi 

 

Hümik asit/yüzey aktif madde konsantre formülasyonlarını oluştururken bir aktif maddenin 

(hümik asit) kaynama noktasını veya çözünme noktasını aşmayan yüksek sıcaklıklarda (genel 5 

olarak >40°C) stabil noniyonik yüzey aktif maddesi ile karışımı sağlanır. Bu tür hümik 

asit/yüzey aktif madde konsantresi 40°C’da 1:5 oranında hazırlanır. Oda sıcaklığına kadar 

soğutulduktan sonra, diğer bileşenler oda sıcaklığında doyma konsantrasyona kadar ilave 

edilir. Hümik asit/Polisorbat 80 (PS80) formülasyonları aşağıdaki gibi elde edilebilir: Hümik 

asit tozu ve PS80 yaklaşık ağırlıkça %5 ile 10 arasındaki oranlarda karıştırılır. Bu karışım iyice 10 

macun-benzeri bir karışım oluşturana dek karıştırılır. Karışım daha sonra yavaş yavaş 50°C’a 

varan yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılır. Koyu kahverengi şeffaf sıvı oluşur. Bu berrak yapışkan 

kahverengi sıvı oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra, PS80 çözücü içinde hümik asit 

konsantrasyonu ihtiva eden bir stabil hümik konsantre (50 mg/ml) oluşur. 

 15 

ÖRNEK 

HÜMİK ASİTLİ DİŞMACUNU 

 

İÇERİK (%w/w) 

Dikalsiyum Fosfat   48.0 20 

Sodyum/Potasyum Humat. %15 26.5 

Gliserin    22.0 

Polisorbat 80 (PS80)     2.0 

Nane yağı    0.8 

Sodyum benzoat     0.5 25 

Sodyum sakarin    0.2 

 

Yöntem: 

- Hümik asidi oda sıcaklığında gliserin içinde 5 dakika karıştır. 

- Sodyum benzoatı ve sodyum sakarini karışıma ilave ederek 10 dakika karıştır. 30 

- Karışımı yavaş karıştırarak 40-50°C’da ısıt.  
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- Yavaş karışımla PS80’i karışıma ilave et ve 5 dakika karıştır. Karışıma dikalsiyum fosfat ve 

nane yağını ilave et, 5 dakika karıştır. 

- Karıştırma işlemini soğuyuncaya kadar devam ettir. 

 

 5 

İSTEMLER 

 

 

1. Hümik asit içeren diş macunu ile karakterize olup; hümik asit Türkiye Kömür İşletmeleri 

linyitlerinden ekstraksiyon edilmiştir. 10 

 

2. İstem 1’deki diş macunundaki hümik asit sodyum humattır. 

 

3. İstem 2’deki sodyum humatın formüldeki oranı %0,1 ila %50 arasındadır. 

 15 

4. İstem 2’deki sodyum humatın formüldeki uygun oranı %15. 

 

5. İstem 1’deki diş macunundaki hümik asit potasyum humattır. 

 

6. İstem 5’deki potasyum humatın formüldeki oranı %0,1 ila %50 arasındadır. 20 

 

7. İstem 5’deki potasyum humatın formüldeki uygun oranı %15. 

 

8. İstem 1’deki diş macununun formu jeldir. 

 25 

9. İstem 1’deki diş macununun rengi siyahtır. 

 

 

 

 30 
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HÜMİK ASİTLİ DİŞ MACUNU 

 

ÖZET 

 5 

Bu patent çalışması Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) linyitlerinden elde edilen hümik 

asitlerin, sodyum humatın veya potasyum humatın anti-bakteriyel, antioksidan, anti-

enflamatuar özellikler taşıyan diş macunu üretimi ile alakalıdır. Hümik asitli diş macunu diş 

ve eti hastalıklarında etkili bir ilaç olarak tasarlanmıştır. 

 10 


