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ÖZ
Bitkiler ağız hijyenini teĢvik etmek için yüzyıllar
boyunca kullanılmıĢtır ve hala dünyanın çoğu yerinde
bu uygulama devam etmektedir. Misvak olarak
adlandırılan doğal diĢ fırçası veya çiğneme çubuğu,
Salvadora Persica Misvak denilen ağaçtan elde
edilmektedir. Misvakın ihtiva ettiği güçlü antibakteriyel
ve güçlü antioksidan özellik sayesinde ağız ve diĢ
temizliğinde yardımcı olabileceği ispatlanmıĢtır. DiĢ ve
destek dokularda iyi tat, kolay kullanılabilirlik, düĢük
maliyet gibi etkileri nedeniyle farklı ülkelerde teĢvik
edilmektedir. Bu derlemede, Salvadora Persica
Misvakın ağız ve diĢ sağlığı üzerindeki etkileri ve
kimyasal birleĢiminin anlatılması amaçlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Salvadora persica misvak,
çiğneme çubuğu, doğal diĢ fırçası

GĠRĠġ
Oral kavite farklı ağız hastalıklarına neden
olabilecek çok sayıda ağız patojenleri barındırmaktadır.
Hem gram pozitif hem gram negatif bakterilerin, diĢ
çürüğü, periodontal hastalıklar ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok hastalıkla iliĢkili olduğu rapor edilmiĢtir.1,2 Dünyada diĢ çürükleri ve periodontal hastalıkların oranı hala yüksektir.1 Dental plağın mekanik
temizliği, diĢ çürüğünün önlenmesi ve periodontal
hastalıkların ilerlemesini kontrol açısından etkili bir
metottur.3 Bu amaçla diĢ fırçaları ve bunların yanı sıra
misvak gibi bitkilerden elde edilen çeĢitli çiğneme
çubukları da hala günümüzde kullanılmaktadır. WHO
(Dünya Sağlık Örgütü), etkili bir ağız hijyen aracı olarak çiğneme çubuklarını tavsiye ve teĢvik etmektedir.3
*

ABSTRACT
Herbs have been used for centuries to promote oral
hygiene and this practice still continues in many parts
of the world. Natural toothbrush called miswak or
chewing bar is obtained from trees called Salvadora
Persica Miswak. Miswak has a proven cleaning
attribute in the mouth and teeth because of its strong
antibacterial and antioxidant properties. It is
encouraged in different countries due to effects such
as low cost, usability, good taste in teeth and
supporting structures. This review discusses the
chemical composition of Salvadora Persica Miswak and
its influence on oral health.
Keywords: Salvadora persica miswak, chewing stick,
natural tooth brush

Misvak, Arapça bir kelime olup diĢ temizleme
çubuğu anlamına gelmektedir. Botanik ismi Salvadora
Persica L (s. persica) olan, Arak ismindeki bitkiden
hazırlanan çiğneme çubuklarına da misvak adı verilir.
Bu bitkinin yetiĢmediği yerlerde ise benzer bitkilerden
aynı amaçlı çiğneme çubukları elde edilir.4
Misvak; Asya, Afrika, Orta Doğu’da yaygın bir
kullanıma sahiptir.3 Hindistan, Pakistan ve birçok Afrika
ülkelerinde hala kullanılmaktadır.5 15-20 cm uzunlukta;
1-1,5 cm çapta bitkinin kök, sap veya dallarından
hazırlanır.6 Misvak temizleyici etkisini; misvak liflerinin
mekanik etkisi, saldığı faydalı kimyasallar ve bu ikisinin
kombinasyonu ile diĢ, diĢ etleri ve dil üzerinde
göstermektedir.6
Ağızda kaldığında tükürük akıĢını da stimüle
ettiği için bu etkisi daha da artmaktadır. Normal
fırçaların aksine her kullanım 5-10 dakika sürer.
Bitkisel fiberler plağı kaldırır ve diĢ etine masaj yapar.
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Günümüz fırçalarının aksine fırça sapı ve fırça liflerinin
eğimi yoktur, düz Ģekildedir. Fırça lifleri de fırça sapına
dik değil paralel Ģekilde uzanır. Bu sayede diĢlerin
fasiyal yüzeylerine, lingual ve proksimal yüzeylerinden
daha kolay ulaĢılır.6
● Antimikrobiyal etki
S. persica misvakın özütünde çeĢitli kimyasal
bileĢenler tespit edilmiĢtir. Bunların bazılarının farklı
mikroorganizmaları inhibe ettiği gösterilmiĢtir.6 Bir
invitro çalıĢma göstermiĢtir ki, s. persica misvak sulu
ekstresi yüksek sülfat içeriği sayesinde Candida albicans büyümesi üzerinde önleyici bir etkiye sahiptir.7
AlLafi ve Ababneh,8 üç farklı s. persica misvak tipi üzerindeki incelemesinde, Streptococcus ve Staphylococcus Aureus türleri üremesi üzerinde misvakın güçlü
antimikrobiyal etkinliğini gösterdi. Almas ve ark.9 ise
Enterococcus faecalis’ in s. persica misvak kullanımı
sonucu etkilenen en duyarlı mikroorganizma olduğunu
ve 1 ay önce hazırlanmıĢ misvak ile yeni hazırlanmıĢ
misvak arasında etkinlik bakımından önemli fark olmadığını ortaya koymuĢtur. Almas10 baĢka bir çalıĢmasında, misvakın Streptococcus mutans ve Enterococcus
faecalis üzerine etkili olduğunu göstermiĢtir. ElvinLewis ve ark.11 ve Almas10 misvakın, bakterilerin diĢ
yüzeyine yapıĢmasını inhibe ettiğini belirtmiĢlerdir.
Almas ve Al-Bagieh12 ise birlikte yaptıkları bir araĢtırmada s. persica misvakın kabuğu ile özü arasında
önemli antimikrobiyal aktivite farklılığı olduğunu ifade
etmiĢlerdir.
AraĢtırmacılar s. persica misvak anyonik bileĢenlerinin çeĢitli antimikrobiyal etkisi olduğunu ortaya
koymuĢtur. Bu bileĢenlerin, tükürük peroksidaz tiyosiyanat ve hidrojen peroksit antimikrobiyal sistemleri
üzerinde güçlü desteği olduğunu ileri sürmüĢlerdir.13,14
Darout ve ark.13 yaptığı çalıĢmaya göre s. persica
misvakın bazı bakteri türleri üzerinde seçici önleyici
etkiye sahip olabileceğini öne sürmüĢtür. Bunun yanında Streptococcus mutans dıĢındaki karyojenik bakteri
oranının misvak kullanıcılarında önemli miktarda düĢük
olduğu; periodontal patojen seviyesinin ise diĢ fırçası
kullananlarda daha düĢük olduğunu tespit etmiĢlerdir.
Baskın bir periodontal patojen olan Aggregatibacter
actinomycetemcomitans ve diğer türler misvak kullanıcılarında diĢ fırçası kullananlardan daha yüksek bulunmuĢtur. Yine Darout ve ark.15 yaptıkları bir diğer
çalıĢmalarında, Staphylococcus intermedius, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Veillonella parvula,
Actinomyces israelii ve Capnocytophaga gingivalis mis-
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vak kullanıcılarında fırça kullanıcılarından daha yüksek
oranda tespit edilirken; Selenomonas sputigena, Streptococcus salivarius, Streptococcus oralis ve Actinomyces naeslundii türleri fırça kullanıcılarından daha düĢük
seviyede bulunmuĢtur.
Al-Otabi ve ark.16 misvak ve macunsuz diĢ
fırçası kullanıcılarında subgingival plak miktarını
benzer,
Aggregatibacter
actinomycetemcomitans
miktarını ise Darout ve ark. ‘ın aksine misvak
kullanıcılarında daha az bulmuĢtur. Almas ve Al-Zeid17
ise misvakın özütünün antimikrobiyal etkisini araĢtırmıĢ, misvak kullananlarda Streptococcus mutans sayısında önemli azalma saptamıĢtır; ancak laktobasillus
miktarında önemli değiĢiklik saptamamıĢtır. Poureslami
ve ark.18 ‘nın yaptığı üç invitro çalıĢma sonucunda da
s. persica misvak özütünün dental plak üzerindeki
pozitif etkisi gösterilmiĢtir.
● Antikaryojenik etki
Misvak üzerine yapılan birçok çalıĢma güçlü bir
çürük önleyici etkisi olduğunu göstermiĢtir. Emslie19 bir
çalıĢmasında misvak kullananlarda, diĢ fırçası kullananlardan daha az oranda çürük kavitesi izlemiĢtir. Bu
konudaki diğer çalıĢmalarda (Baghdady ve Ghose,
Sathanthan ve ark., Younes ve El-Angbawi) da benzer
sonuçlar elde edilmiĢtir.20-22 Dental çürükler üzerinde
çiğneme çubuklarının, diĢ fırçalarından daha etkili
olduğu da rapor edilmiĢtir.23 Elwin-Lewis ve ark.24 ‘nın
yaptıkları karbonhidrattan zengin diyet varlığında diĢ
fırçası ve çiğneme çubuğu etkinliği araĢtırmasında,
hem çürük hem de diğer dental hastalıklar bakımından
çiğneme çubuklarını diĢ fırçalarına üstün bulmuĢtur.11
Norton ve Addy ise misvak kullanan ve kullanmayanları
karĢılaĢtırmıĢ, çürük ve plak oranını misvak kullanıcılarında daha düĢük bulmuĢtur.
Hattab,4 misvakın keskin tat ve çiğneme etkisinin tükürük salgısını ve tükrüğün tamponlama etkisini
artırdığını ileri sürmüĢtür. Sofrata ve ark.25 parotis bezi
üzerinde yaptığı çalıĢmada da s. persica misvakın benzer etkisini rapor etmiĢ, karyojenik bakterilerin asidik
ortamını tamponlayarak çürüğü önlediğini söylemiĢtir.
Petersen ve Mzee;26 Zanzibar bölgesinde yaptığı bir
araĢtırmada, kırsal alanda misvak kullananlarda çürük
prevalansını kentsel bölgeden daha düĢük bulmuĢlardır.
Misvak ve derum (Juglans regia denen ağaçtan
elde edilen bir çiğneme çubuğu) arasında yapılan
araĢtırmada her iki çiğneme çubuğunun da çürük
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yapıcı bakterilerin üremesini önemli ölçüde engellediğini ortaya koymuĢlardır.27,28 Ezoddini-Ardakani28 bu
etkinin misvakın geniĢ alanlara florid salınımından kaynaklanabileceğini ifade etmiĢlerdir. Ancak Hattab4 tarafından yapılan bir çalıĢmada, misvakın sudan emmiĢ
olduğu toplam florid içeriği oldukça düĢük olduğundan,
misvaktaki floridin antikaryojenik katkısı Ģüpheli
bulunmuĢtur.
● Ağız sağlığı, gingiva ve periodontal
yapılar üzerine etkisi
Klinik ve laboratuvar çalıĢmaları misvakın, diĢlerin vestibül yüzeyindeki plağı kaldırmada diĢ fırçalarından daha etkili olduğunu göstermiĢtir.29 Ek olarak; oral
hijyen yardımcısı olarak çiğneme çubuğu kullanıcılarında, diĢ fırçası kullanıcılarına göre daha düĢük plak
skoru not edilmiĢtir.30
Bakteriyel plağın; diĢ çürükleri, gingivitis ve periodontitisin oluĢumunda rol oynadığı ortaya konmuĢtur.31 Plak azaltıcı etkisi sayesinde, çiğneme çubukları
gingival inflamasyonun azaltılmasına yardımcıdır. Ancak çiğneme çubuklarının hatalı ve aĢırı kullanımı okluzal aĢınma ve hafif gingival inflamasyona neden olabilmektedir. Genel olarak çiğneme çubuğu kullanıcılarında bütün gingival indeksler macunsuz fırça kullanıcılarına göre daha düĢük bulunmuĢtur.30
Misvakın yaygın olarak kullanıldığı yerlerde, yetiĢkinlerde diĢ eksikliğinin göreceli olarak daha az olduğu rapor edilmiĢtir.11 Suudi Arabistan’da yapılan retrospektif bir çalıĢmada ise çeliĢkili sonuçlar rapor edilmiĢtir. Bu çalıĢmada misvak kullananlarda kullanmayanlara oranla daha derin periodontal cepler ve periodontal hastalıkların yüksek prevalansı bulunmuĢtur.32
Darout ve ark.33 yaptığı bir çalıĢmada ise periodontal
bakımdan misvak kullanan ve kullanmayan grup arasında benzer veya çok hafif bir farkla misvak kullanıcılarının daha iyi durumda olduğunu rapor etmiĢlerdir.
Misvakın kimyasal yapısı
Silika: DiĢ üzerindeki eklentileri ve plağı
kaldırıcı abraziv etki8,34
Tannik asit: Plak ve gingivitis kontrolü
candida albicans sayısını azaltıcı etki35-37
Resinler: Mine üzerinde bir tabaka oluĢturarak
çürüklere karĢı koruyucu etki8
Alkaloidler (salvadorin): Antifungal etki, bakterisidal ve gingiva uyarıcı etki, sitotoksik aktivite38,39
Temel yağlar: Tükürük akıĢı uyarıcısı,
karakteristik aroma, antibakteriyel aktivite 40-42
Sülfür: Bakterisidal etki 42,43

TÖRENEK, MĠLOĞLU,
YEġĠLTEPE, SARICA

Vitamin C: Doku tamiri ve uyarıcı etkisi 2,42
Sodyum bikarbonat: Hafif abraziv olarak diĢ
macunlarında kullanılır 42,43
Kalsiyum: Demineralizasyonun inhibisyonu,
remineralizasyonun uyarılması 37,42
Florid: Antikaryojenik aktivite ve diĢ mineralizasyonu42,44
Klorid: Kalkulus formasyonu inhibisyonu41
N-benzil-2-fenilasetamid: Escherichia coli’
ye karĢı antibakteriyel aktivite45
Benzil izotiyosiyonat: Kemoterapötik ajan,
bakterisidal ve virusidal aktivite8,46-50
Trimetilamin: Antibakteriyel ve antiinflamatuar etki, sitotoksik aktivite, gingival uyarı etkisi4,39
Flavonoidler: Sitotoksik aktivite40
SONUÇ
Bu derlemede; S. persica misvakın kimyasal
yapısındaki maddelerin, antimikrobiyal ve antikaryojenik özelliklerine ve ağız sağlığı üzerindeki etkilerine
değinildi. Yapılan çalıĢmalar değerlendirildiğinde; misvakın, dental plağı kaldırmak, patojen mikroorganizmaları inhibe etmek ve tükürük akıĢını artırmak suretiyle gingival ve periodontal dokular üzerinde olumlu
etkisi olduğu rahatlıkla söylenilebilmektedir. Ancak
misvakın, diĢlerin proksimal ve lingual yüzeylerinin
temizliğinde yetersiz kaldığı unutulmamalıdır. Tüm bu
avantaj ve dezavantajlar göz önüne alındığında
misvakın; ağız bakımında diğer oral hijyen araçlarına
bir yardımcı olarak kullanımı tavsiye edilebilmektedir.
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