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ÖZET 

Kötü ağız kokusu genellikle halitozis olarak adlandırılır; ancak bu gibi kötü 

kokuların oral kaviteden kaynaklandığı durumlarda oral malodor olarak da 

tanımlanmaktadır. Oral kavitedeki anaerob bakteriler, sülfür içeren 

aminoasitleri sistein ve metionine indirgeyerek hidrojen sülfür (H2S) ve 

metilmerkaptan (CH3SH) gibi uçucu (volatil) sülfür bileşiklerinin (VSB) açığa 

çıkmasına neden olurlar. Dimetilsülfit ((CH3)2S) kötü kokunun minör 

komponentidir. Kötü ağız kokusunun tayininde organoleptik ölçümler ve 

VSB ölçümlerinden faydalanılmaktadır. Halitozis %90 oranında ağız içinden 

kaynaklanmaktadır ve bunun da nedeni periodontal hastalıklardır. 

Periodontal hastalıkların en basit formu olan gingivitis oral hijyenin 

düzeltilmesi ve profesyonel periodontal tedaviyle iyileşip sağlıklı hale 

dönüşebilir. Tedavi edilmediği zaman ise periodontitise dönüşme olasılığı 

vardır. Periodontitis ise alveolar kemik ve klinik ataçman kaybı ile 



karakterize enfeksiyöz bir hastalıktır. Periodontal tedavinin ana amacı 

subgingival biyofilmin yapısının bozulmasıyla ağız içerisindeki periodontal 

patojenlerin baskılanması ve hastalığın durdurulmasıdır. Ancak intraoral 

olarak patojen bakterilerin bir bölgeden başka birine yer değiştirmeleri; kök 

depresyonları ve furkasyon alanları gibi periodontal enstrumanlarla 

ulaşılması zor bölgelerde mekanik tedavi yetersiz kalabilir. Bu sebeple 

periodontitis hastalarında periodontal tedaviye ek olarak diş yüzeyleri ve 

yumuşak dokulardaki bakteriyel kolonizasyonu kontrol altına almak için 

yardımcı antimikrobiyal ajanlar geniş çapta incelenmiştir. Bu amaçla 

kullanılan antimikrobiyal ajanlarda birisi klorheksidin diglukonattır. Bir diğer 

antimikrobiyal ajan olarak ise esansiyel yağlar sayılabilir. Planlanan bu 

çalışmada; gingivitis ve periodontitis tedavisinde ultrasonik debridmana ek 

olarak klorheksidin ve Listerine, plaseboya göre periodontal parametreleri 

ve halitozis üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Çalışma, yaş grupları 20 ile 

80 arasında değişen toplam 90 hastadan oluşmaktadır. Her bir grupta 30 

hasta vardır. Her gruba sadece bir antimikrobiyal ajanla detertraj yapılmış 

ve oral malodorun belirlenmesinde organoleptik yöntem ve VSB miktarını 

tayin eden portatif sülfür monitörü (Halimeter®) kullanılmıştır. İstatistiksel 

analiz için ‘’Ki-Kare Testi, ANOVA, Kruskall Wallis Varyans Analizi, Mann 

Whitney U-Testi, Bağımlı Gruplarda t-testi, Bağımsız Gruplarda t-testi’’nden 

faydalanılmıştır. Bu araştırma sonunda 3 grupta da birinci ayın sonunda 

periodontal parametrelerde belirgin bir şekilde azalma gözlemlenmiştir. 

Gruplar arasında yapılan karşılaştırmada ise sadece Listerine® grubunda 

cep derinliğinde (CD) istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olmuştur 

(z=3.379, p=0.001). VSB değerlerinde ise birinci ayın sonunda belirgin bir 

azalma olmasına rağmen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (F=1,000, p=0.372). 
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