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ABSTRACT

ÖZET
Amaç: Çal man n amac , öncelikle a. z kokusu
ile periodontal hastal k aras nda bir ili kinin olup
olmad . n 60 hastada (bayan:erkek = 25:35, Ya
ortalamas ±SD = 33,61±3,04) belirlemek ve periodontal tedavilerin a. z kokusu üzerine etkisini ara t rmakt .
Metot: Gingival indeks, plak indeksi, klinik
ataçman
seviyesi,
periodontal
cep
derinli.i
organoleptik ve halimeter ölçümleri, periodontal
tedavilerden önce ve sonra yap larak de.erlendirildi.
Bulgular: Klinik indeks de.erleri ile halimeter
de.erleri aras nda istatistiksel olarak önemli derecede
pozitif bir ili ki oldu.u bulundu (p<0,001) ve
periodontal tedavilerin volatil sülfür bile iklerinin
olu umunda önemli derecede azalmaya sebep oldu.u
gösterildi (p<0,001).
Sonuçlar: Sonuç olarak, periodontal sa.l k ile
a. z kokusu aras nda önemli bir ili ki vard r ve
periodontal hastal klar n tedavisinden sonra a. z
kokusu seviyelerinde önemli derecede azalma
olmaktad r.
Anahtar Kelimeler: A. z kokusu, kronik
periodontitis, halimeter

Aim: The aim of the present study was; firstly,
to determine whether oral malodour and periodontal
disease parameters are associated with one another in
60 subjects (male: female= 25:35, mean age ± SD =
33.61±3.04 years); and secondly, to investigate the
impact of oral hygiene instruction and periodontal
therapy on oral malodour.
Method: The parameters measured included
organoleptic and halimeter measurements, gingival
index, plaque index, clinical attachment levels and
periodontal probing depth before and after the
treatment procedures.
Results: Clinical index values were significantly
associated with halimeter scores (p<0,001). The
statistical analysis revealed that periodontal
treatments caused a significant reduction in volatile
sulphur compound formation (p < 0.001).
Conclusions: These results suggest that, in
the population studied, periodontal health and oral
malodour are associated with one another. Oral
malodour levels were significantly reduced after
treating periodontal diseases.
Key Words: Oral
malodour,
chronic
periodontitis, halimeter

GR
A. z kokusu, ki ilerde sosyal problemlere
sebep olabilen nefes veya a. zdan yay lan koku ile
karakterize ho olmayan bir bulgudur.1 Toplumlarda
insanlar n birbirleri ile olan ili kileri önemli oldu.u için
insanlar bu probleme daha çok dikkat etmektedirler.
A. z kokusunun tan s son derece kolay olmakla
birlikte, etiolojik sebebinin tespiti her zaman mümkün
olamamaktad r.2 A. z kokusu temel olarak oral

kavitenin durumu (yani a. z hijyeni ve periodontal
sa.l k durumu) ile alakal d r ve a. z içinde g da birikimi, kötü a. z hijyeni, periodontal hastal klar ve di
çürükleri gibi lokal yani a. z içi faktörlere %90
oran nda ba.l olabilece.i gibi %5–8 oran nda sistemik
sebeplere ba.l olarak da geli ebilmektedir.3,4 A. z
kokusundan yak nan hastalarda bu yüzden kokunun
sebebini ilk olarak a. z içinde aramak gerekmektedir.3,5 A. z kokusunun sebebi volatil sülfür bile ikleridir
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olarak) ve sondalanabilir cep derinli.i (SCD)
bak m ndan de.erlendirildi. Tüm ölçümler, tüm di lerin
6 bölgesinde (mesio-bukkal, disto-bukkal, mid-bukkal,
mesio-lingual, mid-lingual and disto-lingual) yap ld . Bu
de.erlerden her birey için ortalama de.erler saptand
ve her grup için ortalamalar ve standart sapmalar
sunuldu. A. z kokusunun tespiti ve seviyesinin
belirlenmesinde organoleptik ölçümler3 ve Halimeter
(Interscan, Chatsworth, CA, USA) cihaz kullan ld .
Organoleptik ölçümler için, hastalardan ölçümü yapan
hekimin burnundan yakla k 10 cm uzakl ktan
a. zlar na yerle tirilen 2.5 cm çap ndaki bir tüp
vas tas yla nefes vermeleri istendi. Bu i lem farkl iki
hekim tar ndan yap larak ortak bir organoleptik skor
elde edildi. (0: Fark edilebilir a. z kokusu yok, 1: Çok
az (belli belirsiz) a. z kokusu, 2: Az fakat belli olan
a. z kokusu, 3: Orta iddette a. z kokusu, 4: Siddetli
a. z kokusu, 5: Çok iddetli a. z kokusu).
Tüm ölçümleri yapmadan en az 4 saat önce,
hastalardan oral aktivitelerini (yeme, içme, di
f rçalama, gargara yapma, sigara içme vs.) b rakmalar , herhangi bir kozmetik ürün kullanmamalar ve
ölçümden 5 dakika öncesinden itibaren de konu ma/
malar istendi. Tüm klinik ölçümler tedavi öncesinde,
tüm tedavilerin bitiminden 1 ay ve 3 ay sonraki
kontrollerde yap larak de.erlendirildi.
Tedavi prosedürü olarak kronik periodontitise
yönelik rutin periodontal tedaviler uyguland . Gerekli
görülen bölgelere cerrahi müdahalelerde bulunuldu.
Hastalara oral hijyen e.itimi verilerek, di f rçalamay
takiben özel kaz y c lar ile veya di f rças ile dil
üzerinden mümkün oldu.unca posteriora ula acak
ekilde temizlemeleri istendi. Ba lang ç periodontal
tedavileri boyunca hastalara a. z kokusu ölçümlerini
etkileyebilecek herhangi bir a. z gargaras verilmedi.
Fakat tüm cerrahi uygulamalardan sonra a. z hijyenini
kontrol alt na alabilmek amac ile hastalara gargara (%
0,12 Klorhekzidin Glukonat ve %0,15 Benzidamin HCI
içeren) kulland r larak, gerekli görülen durumlarda
cerrahi müdahalelerden sonra antibiyotik verildi.
Organoleptik skorlar na göre gözlenen iyile me
oran Tablo-1’de gösterildi.i ekilde belirlendi.1,5
Elde edilen veriler, grup içi kar la t rmalar nda
student’s t testi, gruplar n kar la t r lmas nda da
Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri, klinik
de.erler aras ili kiyi tespit etmek için korelasyon
analizleri ile istatistiksel olarak de.erlendirildi.

(VSB) (metil merkaptan, hidrojen sülfit, butirik asit,
propionik asit ve valerik asit).6 Bu bile ikler, bakterilerin tükürük, di eti olu.u s v s , kan ve deskuame
epitel hücrelerinde bulunan aminoasit ve sülfür içeren
peptitleri, proteolitik olarak y k ma u.ratmalar sonucu
olu urlar.6,7 Etkili mikroorganizmalar, gram (-) anaerob
bakterilerdir ve bu tip bakterilerin olu turdu.u mikrofloran n ortadan kald r lmas tedavinin ana hedefidir.8
VSB’nin gingivitis ve periodontitisle ilgili
patojenik potansiyeli oldu.u ve tedavi edilmemi
periodontal hastal kl bireylerde kötü kokunun s kça
tan mland . bilinmektedir. Yap lan çal malarda periodontal ceplerde ve dil dorsumunda yerle mi hidrojen
sülfit ve metil merkaptan üreten gram (-) bakteriler ve
periodontal hastal kl bireylerden toplanan tükrü.ün
sa.l kl bireylerinkinden çok daha h zl koku tu.u
gösterilmi tir.9,10 Periodontal cep, bakteri profili ve
sülfür kayna. hususunda VSB üretimi için ideal bir
ortamd r. Bu durum, periodontal hastal kl bireylerin
niçin s kl kla a. z kokusundan ikayet ettiklerini
aç klamaktad r.11
Bu çal ma, kronik periodontitisin iddeti ile a. z
kokusu aras nda bir ili kinin olup olmad . n ve
periodontal tedavinin a. z kokusu üzerine etkisini
de.erlendirmeyi incelemek amac yla yap lm t r.
GEREÇ ve YÖNTEM
Çal ma Atatürk Üniversitesi Di
Hekimli.i
Fakültesi Periodontoloji Anabilim dal na, periodontal
rahats zl klar
nedeniyle ba vuran ve ara t rma
hakk nda bilgi verildikten sonra çal maya kat lmay
kabul eden 60 hasta (25 bayan–35 erkek) üzerinde
gerçekle tirildi. Hastalar, hafif periodontitisli (2-4mm
ataçman kayb ve tüm ataçman n %20’si kay p olan)
20 ki i (Grup I), orta periodontitisli (4-7mm ataçman
kayb ve tüm ataçman n %20-%40’ kay p olan) 20 ki i
(Grup II) ve iddetli periodontitisli (7mm< ataçman
kayb ve tüm ataçman n %40<’i kay p olan) 20 ki i
(Grup III) olmak üzere üç ana gruba ayr ld .
Oral durumun iddetini etkileyebilecek herhangi
bir sistemik rahats zl . olan, en az 6 ay gibi yak n bir
zamana herhangi bir türde ilaç kullanan ve periodontal
tedavi gören hastalar çal maya dahil edilmedi. A. z
kokusu bak m ndan herhangi bir s n rlama getirilmeden
tüm kronik periodontitisli hastalar çal maya dahil
edildi.
Verilerin toplanmas nda manuel bir sond
kullan ld ve hastalar plak indeksi-P&12, gingival indeksG&13, ataçman kayb (Klinik ataçman seviyesi-KAS; mm
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Tablo 1: A. z kokusu bak m ndan iyile menin de.erlendirilmesi1,5

DE'ERLEND RME

A45z Kokusu De4erlerinde
Azalma
Tam iyile7me
Az iyile7me
yile7meme

5 0
5 4
5 5

4 0
4 3
4 4

3 0
3 2
3 3

2 0
2 1
2 2

1 0
1 1

0: Fark edilebilir a. z kokusu yok, 1: Çok az (belli belirsiz) a. z kokusu,
2: Az fakat belli olan a. z kokusu, 3: Orta iddette a. z kokusu,
4: Siddetli a. z kokusu, 5: Çok iddetli a. z kokusu

BULGULAR
Ara t rma kapsam na al nan bireylerin demografik özellikleri Tablo-2’de gösterilmi tir. Periodontal
hastal klar n n iddeti bak m ndan ayr lan gruplar n
klinik indeks de.erlerinin ve VSB ölçümlerinin grup içi
ve gruplar aras ndaki farkl l . n önem düzeyini
belirleyen istatistiksel sonuçlar Tablo-3’de verilmi tir.
Bu de.erlendirme sonucunda, üç grubun tüm klinik
indeks ve a. z kokusu ölçüm de.erleri ile periodontal
tedaviler sonundaki de.erler aras ndaki fark, istatistiksel olarak anlaml bulunmu tur (p<0,001).
Kronik periodontitisin iddetine göre ayr lan
gruplar n klinik indeks de.erleri aras nda fark olup
olmad . n belirlemek için yap lan istatistiksel testler
(Kruskal- Wallis ve Mann-Whitney U testleri) sonucunda, P&, G&’nin ba lang ç de.erleri bak m ndan gruplar aras nda saptanan farkl l . n Grup III’den ve KAS,
SCD de.erleri bak m ndan da her üç gruptan kaynakland . Tablo-3’de gösterilmi tir. Buna ba.l olarak
yap lan korelasyon analizleri sonucunda, klinik indeks
de.erlerinin birbirleriyle ve VSB skorlar aras nda
istatistiksel olarak anlaml düzeyde pozitif bir ili ki
oldu.u belirlenmi tir (Tablo 4) (p<0,001).

Tüm tedaviler sonucunda VSB de.erleri
bak m ndan gruplar aras nda saptanan farkl l . n Grup
III’den kaynakland . istatistiksel gösterilse de, tüm
hastalar n 3 ay sonraki kontrollerinde ki VSB ölçüm
de.erlerinde gruplar aras nda herhangi bir fark
olmad . istatistiksel olarak gösterilmi tir (p>0,05)
(Tablo–3). Ayr ca, tüm periodontal tedaviler sonunda
klinik indeks ve VSB de.erlerindeki azalma miktarlar
aras nda istatistiksel olarak anlaml düzeyde ili ki
oldu.u bulunmu tur (Tablo 4) (p<0,001).
Çal maya kat lan hastalar n periodontal tedaviler sonras a. z kokusu bak m ndan iyile me durumlar ve toplam iyile me oran Tablo 5’de görülmektedir.
Grup I ve Grup II hastalar nda tam iyile me %95 gibi
yüksek bir orandayken, Grup III hastalar nda %80
olarak tespit edilmi tir. Tüm grup hastalar nda a. z
kokusu bak m ndan düzelme görülmü tür.

Tablo 2. Çal maya kat lan hastalar n demografik özellikleri,
Erkek
Hasta Say5s5

Ya7

Grup I
Grup II
Grup III
Toplam
Grup I
Grup II
Grup III
Toplam

9
12
14
35
27,1±4,9
34,7±3,2
38,4±5,1
34,9±3,9

Bayan

Toplam

11
8
6
25

20
20
20
60

36,5±2,1
31,1±2,2
35,2±1,1
33,6±4,2

8

32,5±2,8
32,6±2,9
36,5±2,7
33,6±3,1
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Tablo 3: Çal maya kat lan hastalar n ba lang ç (T0), periodontal tedavilerden sonras (T1) ve 3 ay sonraki (T2)
klinik de.erlerinin kar la t r lmas
p(T0-T1)

p(T0-T2)

p(T1-T2)

T0

T1

T2

Grup I
Grup II
Grup III

1,52±0,06
1,62±0,09
1,83±0,16¶

0,21±0,08
0,22±0,07
0,40±0,15¶

0,25±0,06¶
0,41±0,15
0,41±0,17

*
*
*

*
*
*

*
*
#

Grup I
Grup II
Grup III

1,22±0,12
1,25±0,15
1,65±0,19¶

0,21±0,09
0,13±0,04¶
0,20±0,09

0,11±0,05
0,24±0,19
0,46±0,24¶

*
*
*

*
*
*

*
*
*

Grup I
Grup II
Grup III

2,74±0,22
4,13±0,54
5,92±0,88

2,35±0,21
3,21±0,53
4,45±0,70

2,34±0,20
3,31±0,53
4,47±0,75

*
*
*

*
*
*

#
*
#

Grup I
Grup II
Grup III

1,56±0,18
1,85±0,35
2,06±0,40

1,04±0,01
1,26±0,14
1,78±0,22

1,01±0,01
1,09±0,02
1,33±0,10

*
*
*

*
*
*

#
*
*

Grup I
Grup II
Grup III

111,45±15,49
132,80±23,99
168,50±26,92¶

27,55±12,10
30,25±13,44
47,20±19,31¶

35,50±11,85
42,10±14,45
51,65±23,38

*
*
*

*
*
*

*
*
*

Grup I
Grup II
Grup III

1,20±0,25
1,82±0,41
2,19±0,34¶

0,03±0,001
0,05±0,007
0,10±0,030¶

0,05±0,001
0,10±0,010
0,20±0,040

*
*
*

*
*
*

#
*
*

P&, plak indeksi; G&, gingival indeks; KAS, klinik ataçman seviyesi (mm); SCD, sondalanabilir cep derinli.i; VSB, volatile sülfür bile ikleri (ppb);
OS, organoleptik skor.
*p< 0,05 anlaml farkl l k, # p> 0,05 anlaml farkl l k yok
Not: Kruskal-Wallis testiyle saptanan gruplar aras farkl l . n hangi grup veya gruplardan kaynakland . , Mann-Whitney U testi ile tespit edilerek
¶ i aretle gösterilmi tir.

Tablo 4: VSB ve klinik indeks ölçümlerinin ba lang ç de.erleri ve tüm periodontal
tedaviler sonundaki azalma miktarlar aras ndaki korelasyon

VSB
P

T0
0,543*

T1
0,295**

G
KAS

0,596*
0,581*

0,288**
0,216

0,609*

0,291**

SCD

* 0,001 düzeyinde anlaml korelasyon
** 0,05 düzeyinde anlaml korelasyon

Tablo 5: Çal maya kat lan hastalar n a. z kokusu bak m ndan iyile me durumlar
yile7me Seviyesi

Tam iyile7me
Az iyile7me
yile7meme

Toplam oran (%)

Grup I

Grup II

Grup III

Toplam

19(95)

19(95)

16(80)

53(90)

1(5)

1(5)

4(20)

6(10)

0

0

0

0
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127 Kanadal üzerinde yap lan bir çal mada periodontal hastal k parametreleri ile a. z kokusu ölçümleri
aras nda bir ili kiye rastlan lmad . gösterilmi tir.21
Çal mam zdan elde etti.imiz sonuçlarda periodontitis ile a. z kokusu aras ndaki ili kiyi desteklemektedir. Ba lang ç a. z kokusu ölçümlerimizin klinik
indeks de.erleriyle önemli derecede ili kili oldu.u
(p<0,001) ve herhangi bir sistemik etki olmaks z n tek
ba na periodontal hastal . n a. z kokusuna neden
oldu.u bulunmu tur.
Halitozisin tedavisinde etkili metot oral hijyeni
ve temel dental bak m ile periodontal sa.l .
düzelterek anaeroblar n azalt lmas d r.1,5 Klini.imizde
yapt . m z ba ka bir çal mada, çocuklarda di eti
iltihab ve a. z kokusu aras ndaki ili kiyi ve yap lan
cerrahi olmayan periodontal tedavinin a. z kokusu
üzerine etkisini ara t rd k. Elde etti.imiz sonuçlara
göre periodontal terapinin a. z kokusunu tamamen
ortadan kald rmada önemli bir yol oldu.unu
gösterdik.5 Quirynen ve ark.’da22 plak birikimi,
gingivitis ve periodontitise ba.l olu an a. z kokusuna
sahip hastalara detertraj ve kök düzeltmesi
uygulad ktan sonra iki gruba ay r p bir grubu kontrol
olarak b rak p di.er gruba klorhekzidin gargara, sprey
ve subgingival irrigasyon uygulam t r. &ki grupta da
önemli rahatlama gözlemi ler ancak test grubunda
daha belirgin bir iyile me tespit etmi lerdir.
Belçika’da A. z Kokusu Klini.i’nde yap lan bir
ara t rmada yaln zca oral hijyen e.itimi verilen
hastalar n % 46’s nda belirgin bir düzelme tespit
edilmi tir.4 Ba ka bir çal mada ise, orta iddette ki
periodontititisli hastalarda periodontal terapinin yan
s ra uygulanan dil kaz mas n n VSB seviyeleri üzerine
büyük bir etkisinin olmad . ; fakat bu tedaviye ek
olarak antiseptik bir a. z gargaras n n kullan m n n çok
daha fazla etkili oldu.u gösterilmi tir.23
Yoshihara ve ark.24 yapt klar çal malar nda,
a. z sa.l . hizmetleri ile patojen mikroorganizmalar n n hem di hem de dil yüzeyinden uzakla t r lmas n n a. z kokusu seviyelerini büyük bir oranda azaltt . n göstererek, yap lan düzenli a. z bak m n n sistemik
hastal klar ndan dolay meydana gelebilecek riskleri
azaltt . n vurgulam lard r.
Çal mam zda ki sonuçlar m zda yap lan bu
çal malar desteklemektedir. Periodontal tedaviler
sonras nda tüm klinik indeks de.erlerinde, periodontal
hastal k parametrelerinde ve VSB ölçümlerinde büyük
bir oranda azalma gözlemlenmi olup bu azalma ve
düzelme de.erleri aras nda pozitif bir korelasyon
oldu.u bulunmu tur (p<0,05).

TARTI MA
A. z kokusu, insanlar n büyük kesimini etkilemekte ve etkilenen ki ilerde önemli sosyal ve psikolojik
s k nt lara neden olmaktad r.1,2,11 A. z kokusunun esas
sorumlusu, çok küçük dozlarda bile belirgin bir kötü
kokusu olan VSB olup14, periodontal cepler, bakteri
profili ve sülfür kayna. hususunda VSB üretimi için
ideal bir ortam olu turmaktad r.16 Çal malar, periodontal hastal kla a. z kokusu aras ndaki ili kiyi göstermektedir. Bu amaçla çal mam zda kronik periodontitisli bireylerde, klinik bulgular ve halimeter ölçümleri
kullan larak, a. z kokusu üzerine periodontal tedavilerin etkisi de.erlendirilmi tir ve kronik periodontitisin
iddeti ile a. z kokusu aras ndaki ili ki incelenmi tir.
VSB’nin radyografik kemik kayb ndaki art la birlikte yükseldi.i ve cep derinli.i, klinik ataçman seviyesi
ve sondlama ile kanama gibi di.er klinik parametrelerle yüksek oranda ili kili oldu.u gösterilmi tir.17 SoilsGaffer ve ark.18, di eti olu.u s v s örneklerinde hidrojen sülfit üretimini ölçtükleri çal malar nda, gingival
indeks, di eti olu.u s v s miktar ve hidrojen sülfit
üretimi aras nda pozitif bir ili ki tespit etmi lerdir. Coil
ve Tonzetich16, periodontitisli bireylerin ceplerindeki
VSB miktar n ölçtükleri çal malar nda, enflamasyonlu
ve sondlama s ras nda kanama olan ceplerde ki VSB
miktar n n enflamasyonsuz ve sondlama s ras nda
kanama olmayan ceplerdekinden önemli derecede
daha fazla oldu.unu göstermi lerdir. Berg ve ark.10
periodontal aç dan sa.l kl ve hastal kl bireylerden
toplad klar tükürük örneklerini 3 saat boyunca 37
Co’de inkübe ettikleri çal malar nda, periodontitisli
hastalardan al nan örneklerde hidrolizis, indol ve sülfit
miktar n n daha fazla oldu.unu göstermi lerdir. Ba ka
bir çal mada da VSB’nin, periodontal bak mdan sa.l kl
bireylerle k yasland . nda 4mm ceplere sahip periodontitislilerde daha yüksek oldu.u bulunarak, metil
merkaptan n periodontal hastal klar n n
iddetini
art rmada pozitif bir rolünün oldu.unu göstermi lerdir.19 Ayr ca Morita ve Wang17, radyografik kemik kay p
ölçümleri ile VSB miktar aras ndaki pozitif korelasyonu
göstererek, di.er klinik parametrelerle de (sondlanabilir cep derinli.i, klinik ataçman seviyesi ve sondlamada kanama) a. z kokusunun büyük bir ili kisinin
oldu.unu belirtmi lerdir. Kozlovsky ve ark.20 bir &srail
popülasyonunda yürüttükleri çal malar nda, periodontal hastal klarla ilgili parametrelerle a. z kokusu
skorlar aras nda yüksek oranda bir ili ki oldu.unu
bulmu lard r.
Ço.u ara t r c periodontal hastal klarla a. z kokusu aras nda pozitif bir ili ki oldu.unu destekledikleri
halde, baz ara t r c lar buna kat lmamaktad r. Örne.in
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Sonuç olarak, a. z kokusunun önlenmesinde ilk
a ama tam bir a. z hijyeni sa.lanmas d r. Di
hekiminin uygulayaca. tedaviler, hastalar n ço.unun
a. z kokusu sorunundan kurtulmas n sa.lamaktad r.

14.

15.

KAYNAKLAR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kara C, Tezel A, Orbak R. Effect of oral hygiene
instruction and scaling on oral malodour in a
population of Turkish children with gingival
inflammation. International Journal of Paediatric
Dentistry 2006; 16: 399-404.
Orbak R, Çiçek Y, Tezel A. A. z kokusu (Bölüm 1).
&stanbul Di Hekimleri Odas Derg 2001; 76: 2829.
Rosenberg M, McCulloch CAG. Measurement of
oral malodor: Current methods and future
prospect. J Periodontol 1992; 63: 776-782.
Delanghe G, Ghyselen J, Bollen C, Steenberghe D,
Vandekerchove BNA, Feenstra L. An inventory of
patients’
response
to
treatment
at
a
multidisciplinary breath odor clinic. Quintessence
Int 1999; 30: 307-310.
Çiçek Y, Orbak R, Tezel A, Orbak Z, Erciyas K.
Effect of tongue brushing on oral malodor in
adolescents. Pediatr Int 2003; 45: 719-723.
Miyazaki H, Sakao S, Katoh Y, Takehara T.
Correlation between volatile sulphur compounds
and certain oral health measurements in the
general population. J Periodontol 1995; 66: 679684.
Moriyama T. Clinical study of the correlation
between bad breath and subgingival microflora.
Shikwa Gakuho 1989; 89(9): 1425-1439.
De Boever EH, Loesche WJ. Assessing the
contribution of anaerobic microflora of the tongue
to oral malodor. Journal of the American Dental
Association 1995; 126: 1384–1393.
Young A, Jonski G, Rölla G, Waler SM. Effects of
metal salts on the oral production of volatile
sulfur-containing compounds (VSC). J Clin
Periodontol 2001; 28:776-781.
Berg M, Burrill DY, Fosdik LS. Chemical studies in
periodontal disease. IV. Putrefaction rates as
index of periodontal disease. Journal of Dental
Research 1947; 26: 67–71.
Morita M, Wang HL. Association between oral
malodor and adult periodontitis: a review. J Clin
Periodontol 2001; 28: 813–819.
Löe H, Silness J. Periodontal diseases in
pregnancy. Part I. Correlation and severity. Acta
Odontol Scand 1963; 21: 533–551.
Silness J, Löe H. Periodontal diseases in
pregnancy. Part II. Correlation between oral

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

hygiene and periodontal control. Acta Odontol
Scand 1964; 22: 121–135.
Kö ger HH, Yeler H. Halitozis (A. z kokusu).
Cumhuriyet Üniversitesi Di Hek Fak Derg 2003;
6(2): 139-147.
Bosy, A. Oral malodor: philosophical and practical
aspects. Journal of the Canadian Dental
Association 1997; 63: 196–201.
Coil JM, Tonzetich J. Characterization of volatile
sulphur compounds production at individual
gingival crevicular sites in humans. Journal of
Clinical Dentistry 1992; 3: 97–103.
Morita M, Wang ML. Relationship of sulcular
sulfide level of severity of periodontal disease and
BANA test. Journal of Periodontology 2001; 72:
74–78.
Solis-Gaffar MC, Rustogi KN, Gaffar A. Hydrogen
sulfide production from gingival crevicular fluid. J
Periodontol 1980; 51: 603–606.
Yaegaki K, Sanada K. Volatile sulfur compounds in
mouth air from clinically healthy subjects and
patients with periodontal disease. Journal of
Periodontal Research 1992; 27: 233–238.
Kozlovsky A, Gordon D, Gelertner I and et al.
Correlation between the BANA test and oral
malodor parameters. J Dent Res 1994; 73: 1036–
1042.
Bosy A, Kulkarni GV, Rosenberg M, McCulloch
CAG. Relationship of oral malodor to periodontitis:
evidence of independence in discrete subpopulations. Journal of Periodontology 1994; 65, 37–46.
Quirynen M, Mongardini C, Steenberghe D: The
effect of a 1-stage full-mouth disinfection on oral
malodor and microbial colonization of the tongue
in periodontitis patients. A pilot study. J
Periodontol 1998; 69: 374-382.
Van Steenberghe D, Zhao H, Soers C, Pauwels M,
Quirynen M. Impact of periodontal therapy
(including antiseptics) on tongue coating and
malodour. Oral Diseases 2005; 11 (Suppl. 1): 98–
121.
Yoshihara A, Sato M, Miyazaki H. Effect of oral
health care on the recovery from surgery in
elderly patients by measuring volatile sulphur
compounds. Oral Diseases 2005; 11 (Suppl. 1):
98–121.
Yaz57ma Adresi:
Yard. Doç. Dr. Cankat KARA
Atatürk Üniversitesi Di Hekimli.i Fakültesi
Periodontoloji Anabilim Dal
25240, Erzurum, Türkiye.
E.mail: mcankat@hotmail.com

11

