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ÖZET

ABSTRACT
Oral diseases, including dental caries, periodontal
disease, and tooth loss, affect the majority of the
population and can affect a person's overall
health. Nature plays an important role as a source of
new antibacterial and antifungal substances that can
be used in the prevention of caries and fungal
infection.
Many antibacterial agents have been developed
against dental caries. However, they lack the qualities
of an ideal agent. Thus presently, antibacterial activity
of herbal agents is being extensively studied. Plants
have been used for centuries to improve dental health
and to promote oral hygiene. Antibacterial and
antifungal effects of some plants have been proved as
well.
This review discusses chemical composition and usage
of these plants as well as their influence on oral health
with pearls and pitfulls.
Keywords: Dental caries, antibacterial effect,
antifungal effect, salvadora persica, mammea
americana, tea tree oil, azadirachta indica

Diş çürükleri, periodontal hastalıklar ve diş kaybı
toplumun büyük bir kısmını etkileyen ağızda görülen
hastalıklardır. Diş çürüğünü ve mantar enfeksiyonlarını
engellemede tabiatta var olan kaynaklar önemli rol
oynamaktadır. Bu derlemede diş hekimliğinde kullanılan bazı bitkilerin antibakteriyal ve antifungal
etkilerini değerlendirilmiştir.
Diş çürüklerine karşı birçok antibakteriyal ürün geliştirilmesine rağmen henüz hala ideal bir antibakteriyal
ajan mevcut değildir. Bu durum bitkilerin antibakteriyal
etkisinin araştırılması için bir fikir oluşturmuştur. Bitkiler uzun yıllardan beri diş sağlığını korumak ve artırmak için kullanılmaktadır. Bu bağlamda antibakteriyal
ve antifungal etkileri kanıtlanmış bitkiler bulunmaktadır.
Bu derlemede bitkilerin ağız sağlığı üzerindeki olumlu
ve olumsuz etkilerinin yanısıra kimyasal yapıları ve
kullanımları tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diş çürüğü, antibakteriyal etki,
antifungal etki, misvak, mamey ağacı, çay ağacı yağı,
neem ağacı

Ağız ortamı besinden zengin, 35-36C0 sıcaklık
ve 6.75-7.25 pH’a sahiptir.6 Bu şartlar birçok
bakterinin ağız içerisinde muhtelif yerlerde biyofilm
oluşturmasına olanak tanımaktadır.7 Dental plak olarak
adlandırılan bu biyofilm ağızda en sık görülen diş
çürüğü ve periodontal hastalıklar ile oldukça yakın
ilişkilidir. Bu iki hastalık endüstrileşmiş toplumlarda
toplumun büyük bir kısmında görülmektedir. Refah
seviyesinin yüksek olması ve sağlık hizmetlerine
erişilebilirlik önemli bir etkiye sahiptir.8
Diş çürüğü, multifaktöriyel bir hastalık olup,
minenin demineralizasyonuyla karakterize bir hastalıktır.9 Karbonhidratın içerikli besinlerin sık tüketilmesi,

GĠRĠġ
Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir
parçasıdır. Ağız hastalıkları tüm dünyada yaygın olan
bir sağlık problemidir.1,2 Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre diş çürüğü ve dişeti hastalıkları, yeryüzünde
en yaygın görülen hastalıklar olarak kabul edilmektedir. Bu hastalıkların nedeni ise diş yüzeylerinde biriken bakteri ve bakterilerin artık ürünleri ile tükürük glikoproteinlerinden oluşan dental plaklardır.3 Kötü ağız
hijyeni, bakteri ihtiva eden biyofilm oluşmasına neden olur. Biyofilm oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir
ve farklı türde birçok bakteri ihtiva etmektedir.4, 5
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bu besinlerin bakteriler tarafından fermente edilmesi
ve fermantasyon sonucu asit üretimi diş çürüğü
oluşumu ile ilgili temel konulardır.6, 10, 11 Asidojenik
(asitte üreyebilen) ve asidürik (asit ortamında yaşayabilen) özelliğe sahip S.mutans, S.sobrinus ve Lactobacillus gibi bakteriler minenin demineralize olacağı
seviyelere pH’ı düşürerek çürüğe neden olurlar12, 13.
Streptokokus mutanslar (S. mutans) diş yüzeyine yapışabilme ve ekstraselüler polisakkarit oluşturma yeteneğine sahiptir.14 Bu özelliği ile diğer bakterilerden ayrılmaktadır.15 Suda çözünmeyen ekstraselüler
dekstranlar üretip, bakterilerin diş yüzeyine yapışmasını sağlamaktadır.16 Öte yandan, karbonhidrat rezervi
olarak görev yapan intrasellüler polisakkarit sentezi de
yapabildiği belirtilmiştir.17 Streptokokus, Laktobasillus,
Aktinomiçes ve P.gingivalis çürükten ve diş eti
hastalıklarından en çok sorumlu tutulan bakterilerdir.18
Oral patojenlerden korunmak için antimikrobiyal ve antibakteriyel ajanlar araştırılmış, klorheksidin,
povidon-iodin, delmopinol hydrochloride, triclosan diş
hekimliğinde kullanıma sunulmuştur.19 Ancak bu ajanlarda istenmeyen yan etkilerin bakım ağız hijyeni için
tıbbi bitkilerin kullanımı yaygın bir ilgi duyulmaktadır.
Bu bağlamda geleneksel bitkisel tıp da araştırma kapsamına girmiştir.20 Bu bitkinin yararlı etkilerini anlatan
çeşitli raporlar vardır; bu ağız boşluğu patojenik mikroorganizmaların düşürülmesi ve diş çürümelerine karşı
yeteneğine sahip olduğu gösterilmiştir.21-23 Bu derlemede geçmişten günümüze kadar kullanılıp etkisi
kanıtlanan bitkiler antibakteriyal ve antifungal
özellikleri ile ele alınmaktadır.
1.Antibakteriyel Özellikler
1.1Salvadora Persika(Misvak)
Salvadora Persika, halk arasında erak ağacı
olarak bilinen bir bitkinin kök ve dallarından elde edilen
bir fırçadan (misvak) ağız ve diş temizliğinde önemli
bir yer tutmaktadır.24 S.persika, Salvadoraceae ailesinden arak ağacının botanik adıdır.25 Yumuşak beyazımsı sarı ahşap küçük bir ağaç olup Afrika, Güney
Amerika'da Orta Doğu ve Asya geleneksel olarak ağız
temizliğinde kullanılmaktadır.22 S. persica ekstrakları
anticaries,26 antiperiopathic27, antibakteriyal28 ve antifungal29 antiplasmodial30 etkileri göstermektedir.31
Doğu Afrika’dan Hindistan’a kadar olan bölgelerde
yetişen bu step bitkisi bol, ekonomik ve pratiktir.32
Misvakı tıbbi bakımda, kimyevi yönüyle selüloz elyafı
ve uçucu yağlar, kokulu bir reçine ve madeni tuzlar
ihtiva etmektedir. Bazı araştırmacılar, bu bitki içinde

klorür, kalsiyum, florür, silika, bir sülfür bileşiği, C vitamini, taninler, saponinler, reçineler, fitosteroller, flavonoidler, triterpenler ve alkaloidler önemli bir miktarda
olduğunu bildirmiştir.23, 33 Burada yüksek klorid içerikli
izotiyosiyanat bileşeni ağız mikroflorasına büyümesini
inhibe edebilir, diş taşı oluşumunu azaltmakta ve dişlerin lekelenmesini önlemekte olduğu düşünülmektedir.33
Almas ve ark.,34 yaptıkları bir çalışmada S.
persika ekstraktının, S.mutans ve E.faecalis üzerinde
antibakteriyel etkisinin olduğunu ifade etmektelerdir.
Bakterinin dişe yapışmasının engellenerek bu etkinin
ortaya çıktığını düşünmüşlerdir. Aynı zamanda kökü ve
gövdesi arasında antibakteriyal etkinlik açısından
farklılık olduğunu tespit etmişlerdir. 34
Darout ve ark., 13 salvodare persika’nın tükürükteki peroksidaz tiyosiyonat ve hidrojen peroksidaz
antibakteriyel sistemlerini aktive ederek etkili olduğu
hipotezini savunmuştur ve S.persica kullanan bireylerde S.mutans seviyesinin, diş fırçası kullananlarda ise
periodontal patojenlerin daha düşük seviyede bulunduğunu tespit etmiştir.13 Farooqi ve ark, S.persica’nın
kimyasal bir bileşeni olan BITC(benzil izo tiyosiyonat)’ın bakterilerin gelişimi esnasında inhibitör görevi
üstlenerek antibakteriyal etki gösterdiğini bulmuştur.14
Bazı in vitro çalışmalar S. Persica, Candida albicans
gibi çeşitli oral aerobik ve anaerobik gibi bakterilerin
üremesini inhibe ettiğini göstermiştir. 28, 29
1.2 MAMEY AĞACI (Mammea americana)
Bu ağaç yapraklarını dökmeyen, güney Amerika’da yetişen ve yaprağı, çiçeği, meyvesi tedavi edici
amaçlı kullanılan bir bitkidir. Antikonvülzan, antipiretik,
antimalaryal ve deri parazitleri için tonik olarak
kullanılmaktadır.35
Herrera ve ark.,36 yaptıkları çalışmada M.americana çekirdeğinin S.mutans ve P.gingivalis üzerinde
antibakteriyal etkinlik gösterdiğini saptamıştır.36 Bu
bitki ile diş hekimliği alanında yapılan çalışma sayısı
oldukça sınırlıdır ve üzerinde daha fazla çalışma
yapılmalıdır.
1.3 ÇAY
Çay oldukça yaygın olarak kullanılan bir bitkidir.
İran’da yapılan bir çalışmada yeşil ve siyah çayın
s.mutans üzerinde antibakteriyal etkinliğe sahip olduğunu, bu etkinin siyah çayda daha düşük konsantrasyonlarda görüldüğünü rapor etmişlerdir.37 Çayın
antibakteriyal etkisinin kimyasal içeriğindeki polifenol,
kateşin, gallik asit ve flavinlerden kaynaklandığı
düşünülmektedir.38 Linke ve ark.,39 çalışmalarında
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diyetteki şeker tüketimine bağlı oluşabilecek diş çürüklerini siyah çayın azalttığı sonucunu bulmuşlardır. Çayda bulunan kateşinlerden olan EGCG (Epigallocatechin
-3 gallate) halitozisin
temel sebeplerinden olan
metil merkaptanın kokusunu giderir.40 Yine EGCG,
P.gingivalis’in bukkal epitel hücrelere adezyonunu ve
gelişimini engellediği yapılan çalışmalarda tespit
edilmiştir.41
1.4 ÇAY AĞACI YAĞI(TEA TREE OĠL)
Saxer ve ark, çay ağacı yağı kimyasal bileşenleinden olan 1,8-cineole ve terpinen-4-ol sayesinde
ağızdaki enflamasyon bulgularının azaldığını görmüşlerdir.42 Takarada ve ark, bu bitkinin S.mutans ve
P.gingivalis’in dişe adezyonunu engellediğini çalışmalarında ortaya koymuşlardır.43 Çay ağacı yağı, bakterinin membran geçirgenliğini bozarak lizise neden olur,
bu da bakteri içine iyon girmesine ve akabinde de
metabolik aktvitenin bozulmasına neden olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.44 Çay ağacı antibakteriyal ve antifungal etkinliğinden dolayı bazı
macunlarda kullanılmaktadır.
1.5 NEEM AĞACI (Azadirachta indica)
Bu konuda yapılan çalışmalar, neem ekstraktının S.mutans’a karşı antibakteriyal etkinlik gösterdiğini ve bu etkinin %50’lik konsantrasyonda maximum seviyede görüldüğünü ortaya koymaktadır.45
Kimyasal bileşiminde alkaloid, glikozid, trepenoid,
steroid ve tannin bulunmaktadır.46 Neem ekstraktı,
periodontal ligamentte bulunan fibroblastlar ile yüksek
biyouyum göstermesi sebebi ile periodontal hastalıkların tedavisinde oldukça etkili bir biçimde kullanılmasının en önemli sebebidir.47 İçeriğindeki gallotannin, bakterinin glukan üretimini ve kümelenmesini
engellemektedir.48 Neem ağacından elde edilen kanal
irrigasyon solüsyonun e.faecalis’in dentin
dokusuna
adezyonunu engellediği yapılan çalışmada tespit
edilmiştir.49
2.Antifungal Etkiler
2.1 SALVADORA PERSĠCA(MĠSVAK):
Bagieh ve ark, yaptıkları çalışmada S.persica’nın
kimyasal içeriğindeki yüksek sülfat içeriğine bağlı
olarak Candida Albicans üzerinde antifungal etkiye
sahip olduğunu bulmuştur.29 Al-Bayati ve Sulaiman’ın
yaptıkları çalışmada S.persica’nın sulu ve metanollü
ekstraktlarının C.albicans da dahil olmak üzere oral
patojenler üzerindeki etkisine bakılmıştır. S.persica’nın
sulu ekstraktı L. acidophilus ve P. Aeruginosa’da,
metanollü ekstraktı E.faecalis de daha güçlü

antibakteriyal etkiye sahipken, Candida Albicans üzerinde sulu ve metanollü ekstraktlar aynı
derecede
antifungal etki göstermiştir.50 Noumi ve ark. ise kuru
ve taze misvağın antifungal kapasitelerini agar
difüzyon yöntemi ile değerlendirdikleri bir çalışma da
kuru misvağın taze misvağa göre daha yüksek
antifungal etkinlik gösterdiğini bulmuşlardır.51
2.2 MAMEY AĞACI(Mammea americana)
Mamey ağacı’nın antifungal etkinliği yada
kapasitesi ile ilgili literatürde henüz yapılmış bir
çalışma bulunmamaktadır.
2.3 ÇAY
Çayda kateşinlerden olan EGCG’nin Trichophyto
mentagrophytese, T.rubrum’a, Cryptococcus neoformans’a ve C. Albicans’a karşı antifungal etkisi
bulunmuştur.52 Farklı bir çalışmada ise EGCG’nin düşük
konsantrasyonlarda (2.5 mg mL−1) C. albicans ve C.
eoformans’a antifungal etki göstermediği, Trichphyton
ve T. Mentagrophytes’e ise onsantrasyon ve süreye
bağlı olarak antifungal etki gösterdiği vurgulanmıştır.53
EGCG’ye farklı antifungal ajanların (amfoterisin b,
flukonazol gibi) eklenmesi ile değişik mantar türlerinin
sinerjistik etki oluşturmasını engellediği görülmüştür.54
In vitro bir çalışmada EGCG ve yine çayın kimyasal
içeriğinde
bulunan
polifenollerin
c.albicans’da
metabolik dengesizliğe neden olduğu görülmüştür.55
2.4 ÇAY AĞACI YAĞI(TEA TREE OĠL)
Shao ve ark., yaptığı bir çalışmada çay ağacı
yağı antifungal etkisini; öncelikli olarak TTO hücre
duvarını harap ediyor, membran yağ asitlerinin
bileşiminin değiştiriyor, bu da membran geçirgenliğini
ve hücresel materyallerin salınımını artırıyor.56
Terzi ve ark., yaptıkları bir çalışmada çay ağacı
yağının kimyasal yapısındaki özellikle hangi maddelerin
antifungal etkiye sahip olduğunu araştırmıştır. T-4-ol
ve α-terpineol bu bağlamda en etkin iki kimyevi içerik
olarak karşımıza çıkmaktadır.57 Aynı zamanda T-4-ol ve
α-terpineol’un yapısındaki hidroksil grupları orta
derecede suda çözünebilir olma özelliği kazandırmaktadır. Böylece bu maddeler su ile hücreye girer,
hücre membranının stabilizasyonunu bozmaktadır ve
olay akışı osmotik şok ile sonuçlanmaktadır.58 Dolayısıyla, antifungal etkinlik bu bitkide bu şekilde ortaya
çıkmıştır.58
2.5 NEEM AĞACI (Azadirachta indica)
Azacdirachta indica; alkaloid, glikozid, saponin,
flavonoid, steroid, antrakinon ve tannik asit ihtiva
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eder. Bu zengin içeriğin antifungal etkide oldukça
önemli olduğu görülmüştür. Aynı zamanda etanolik
ekstrakt sulu ekstrakta göre daha yüksek antifungal
etkinlik gösterir.59,60 A.indica’nın farklı konsantrasyondaki sulu ekstraktları mantarlardaki miselyum
gelişimini baskılar, bu da kimyasal etkinin artmış olarak
algılanmasına neden olmaktadır.61
Birçok bitkinin oral patojenler üzerindeki etkisi
hala incelenmemiştir. Bu yönde yapılacak çalışmalar ile
yeni ve yüksek antimikrobiyal etkinliğe sahip, istenmeyen yan etkilerin ortan kalktığı antibakteriyal ve
antifungal bitkilerin keşfine kapı aralayacaktır.
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