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A⁄IZ KOKUSU NED‹R,
NASIL OLUﬁUR, NASIL ÖNLEN‹R?
A¤›z kokusu nedir?
A¤›z kokusu, konuﬂurken ya da birisi ile yak›n temas halinde iken onlar taraf›ndan farkedilen hoﬂ olmayan bir kokudur. A¤›z kokusu yüzde 90 oran›nda
a¤›zdan, yüzde 10 oran›nda ise a¤›z d›ﬂ›
nedenlerden kaynaklanabilir.
A¤›z kokusunun görülme oran› ülkelere göre de de¤iﬂiklikler göstermektedir.
Örne¤in ‹sveç’te nufusun yüzde 2 sinde
a¤›z kokusu görülürken, bu oran Birezilya’da yüzde 15 e, Japonya’da yüzde 22
ye, Çin’de yüzde 27 ye kadar ç›kabilmektedir.
A¤›z kokusu nas›l oluﬂur?
A¤›z kaynakl› kokular›n en önemli
nedeni, a¤z›m›zda bulunan anaerobik
(oksijensiz ortamda yaﬂayabilen) bakterilerin diﬂlere, diﬂ aralar›na, diﬂetine ve dile yap›ﬂm›ﬂ bulunan besin art›klar›n›, tükürük içerisindeki proteinleri ve a¤›za
dökülen ölü hücreleri parçalayarak onlar› Uçucu Sülfür Bileﬂikleri (USB) haline
dönüﬂtürmeleridir. Baﬂka bir deyiﬂle, a¤z›n kötü kokusunu oluﬂturan maddeler
genellikle USB’dir, ve bu madde o kiﬂiye
toplumsal yaﬂamda zorluklarla karﬂ›laﬂaca¤› kötü kokulu bir a¤›z verir.
A¤›z içerisinde USB’ni oluﬂturan anaerobik bakterilerin en çok dilin en arka
k›sm› olan kökünde bulundu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu bölgedeki bakterilerin fiziksel
olarak temizlenmesi daha zor oldu¤undan, dil kökü civar›ndaki bakteri miktar›
dilin ön k›s›mlar›nda bulunan bakteri
miktar›n›n onlarca kat›nda olabilir.
Periodontitis ve diﬂeti hastal›¤› da
a¤›z kokusu oluﬂturan bakterilere yatakl›k edebilir ancak diﬂetleri tamamen sa¤l›kl› olan kiﬂilerde bile a¤›z kokusu oluﬂabilmektedir.
A¤›z kokusunun a¤›z d›ﬂ› nedenleri
ise solunum ve mide-barsak sistemleri ile
metabolizmadaki bozukluklardan kaynaklanabilir. Sinüs iltihaplar›, burun t›kan›kl›¤› ve burundaki iltihaplar da a¤›z
kokusu yapabilir. Ayr›ca uzun süre aç
kalmada da (oruç tutarken oldu¤u gibi)
a¤›z kokusu oluﬂabilir. Bunun nedeni,
açl›k s›ras›nda vücudun enerji kayna¤›
olarak ya¤lar› kullanmas› ve ya¤lar›n yak›lmas›yla kötü kokan keton cisimciklerinin ortaya ç›kmas›d›r.
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A¤›zda kötü koku oluﬂmas›n›n bir
baﬂka nedeni de sigara kullan›m›d›r. Bu
tip a¤›z kokular›n›n önlenmesinin tek yolu sigaran›n b›rak›lmas›d›r. Sigara içilmesi ayr›ca, di¤er bir a¤›z kokusu nedeni
olan diﬂ eti hastal›klar›na da ortam haz›rlar.
Nefes kokusunun kalitesi kiﬂinin yaﬂ›
ile de ilgilidir. Bebek ve çocuklar›n a¤›z
kokular›ndan pek ﬂikayet etmeyiz. Gençlikten orta yaﬂa geçildi¤inde, a¤›z kokusu
yavaﬂ yavaﬂ oluﬂmaya baﬂlar. Kiﬂi yaﬂland›kça tükürük salg›s›ndaki azalmadan
dolay› a¤›z tükürük ile tam olarak temizlenemez ve bu yüzden yaﬂl›lar›n a¤›z sa¤l›klar›na gençlerden çok daha fazla dikkat etmeleri gerekir.
Besin maddeleri içerisindeki baz›
maddeler kana kar›ﬂarak akci¤erlerden
solunum yoluyla at›labilirler. Örne¤in sar›msak, so¤an, baharatl› yiyecekler yendi¤inde, veya alkol al›nd›¤›nda bunlar›n kokusu geçici bir süre için ve yiyece¤e özel
bir a¤›z kokusu oluﬂturur.
Ayr›ca, tükürük salg›s›n› azaltan baz›
ilaçlar ve kemoterapide kullan›lan ilaçlar
da a¤›z kokusu oluﬂturabilirler. Bunun
çözümü, olas› ise kokuya neden olmayan
alternatif ilaçlar›n kullan›lmas›d›r.
A¤›z kokusu nas›l önlenir?
A¤›z kokusunu önlemede kullan›lan
en önemli yöntemler ﬂunlard›r:
• Diﬂlerimizi ve dilimizi f›rçalamak:
Sadece diﬂlerimizi f›rçalamak a¤›z kokusunu ortadan kald›rmak için yetersizdir.
Bu yüzden, diﬂlerimiz ile birlikte dilimizi
de her gün ve her yemekten sonra f›rçalayarak a¤z›m›zdaki bakteri miktar›n›
önemli ölçüde düﬂürebiliriz. Ayr›ca en az

bir kere yatmadan önce diﬂ ipli¤i kullanarak diﬂlerin aralar›na s›k›ﬂm›ﬂ ve bakteri
yuvas› haline dönüﬂecek olan besin art›klar›n›n ç›kart›lmas› da gerekmektedir.
• A¤z›m›zdaki bakteri yo¤unlu¤unu
azaltmak: Diﬂ ve dil f›rçaland›ktan sonra,
antiseptik solüsyonlar ile a¤›z çalkalanarak bilhassa dil kökünde bulunan ve f›rçalama ile ç›kart›lamayan bakterilere ulaﬂ›labilinir ve böylece a¤›zdaki bakteri
miktar› azalt›labilir.
• Periodontal ve diﬂeti iltihaplar›m›z›
tedavi ettirmek: ‹ltihapl› periodontal doku ve diﬂ etleri bakteri depolar› olduklar›
için, onlar›n tedavi edilmesi ile a¤›zdaki
bakteri yo¤unlu¤unu azaltarak USB’nin
oluﬂumunu azaltabiliriz.
• Kokuyu ortadan kald›racak ya da
kokuyu gizleyecek maddeler kullanmak:
Diﬂ macunu olarak çabuk köpüren ve içerisinde çinko klorür bulunan macunlar›
tercih etmeliyiz. Macunun köpürmesi,
USB oluﬂturan oksijensiz yaﬂayabilen
anaerobik bakterilerin azalmas›na yol açmaktad›r. A¤z›m›zdaki kokuyu oluﬂturan USB diﬂ macunlar›n›n baz›lar›nda bulunan çinko klorür (ZnCl2) ile reaksiyona
girerek azal›rlar. Çinko klorür d›ﬂ›nda,
bak›r klorür ve gümüﬂ nitrat içeren diﬂ
macunlar› ve a¤›z gargaralar› da a¤›z kokusunu oluﬂturan USB’ni azaltabilirler.
• Ayr›ca ülkemizde çok sevilen ve
bolca tüketilen yo¤urdun da USB’lerin
yap›m›n› azaltt›¤› ve bu sayede a¤›z kokusunu bir miktar önledi¤i son yap›lan
çal›ﬂmalar ile gösterilmiﬂtir.
Neden a¤›z kokumu gidereyim?
Yukar›da belirtilen yöntemleri kullanarak a¤›z kokumuzu gidermemizin,
hem insan iliﬂkilerimizin kolaylaﬂmas›na,
hem de yiyeceklerin tatlar›n› daha iyi almam›za yard›m› olacakt›r. Ayr›ca a¤z›m›z›n bir bakteri deposu olmas›n› da önledi¤imiz için a¤›zda oluﬂacak yaralanmalara
karﬂ› daha dayan›kl› oluruz.
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