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G l R l S 

Ağız ve civarında meydana gelen hastalıklar, 

ya genel veya sistemik bir hastalığın ağız belirti~ 

si olarak karşımıza çıkar veya, lokal sebeplerle 

meydana gelirler. 

Ağız hastalıklarının meydana gelmesinde tük

rüğün kalite ve kantitesindeki değişikliklerin me

kanik, termik ve şimik travmaların ve çeşitli mikro

organizmaların rolleri inkar edilemez. 

Hastalıklar ile tad alma duygusu arasında bir 

ilişkinin bulunduğu çok uzun zamandan beri bilinmek

tedir. Tad alma duygusu dilin üst yüzeyinde bulunan 

çeşitli papillalar aracılığı ile gerçekleşir. Bunlar 

dilin üst kısmında bulunan az sayıdaki papilla Fungi

formisler, sülkus terrninalisin önünde ve bu oluğa pa

ralel olarak sıralanmış olan papilla circumvallata ve 
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corpus linguanın üst yüzünün en arka kısmının yan 

kenarlarında bulunan papilla foliatalardır. 

Çeşitli ırklarda ve kabilelerde, değişik mem

leketler ve bölgelerde tad alma duygusundaki farklı

lıklar geniş bir şekilde araştırılmış olmasına rağ

men, değişik ağız hastalıklarında tad alma duygusun

daki farklılıklar ile ilgili çok yönlü bir çalışmaya 

rastlayamadık. Bu bakımdan biz bu çalışmamızda dişeti 

ve ağız mukozası iltihaplanrnalcirında, iltihabi granü

molarda ve diyabette tad alma duygusunda değişiklik 

meydana gelip gelmedi~ini araşt1rmaya çalıştık. 
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GENEL BiLGiLER 

Tad alma yeteneğinde meydana gelen değişiklik

ler ile ilgili· ilk çalışmaların 1931 de Fox tarafın

dan yapıldığı bilinmektedir (11). Kısaca P.T.C. diye 

tanımlanan tad duygusunu ölçmeye yarayan maddeyi 

FOX (11), çeşitli konsantrasyonlarda hazırlamış ve 

zencilerde, Çinlilerde, Alman 1 larda ve !talyan'larda 

denemiştir. Neticede insanları tad alanlar ve almayan

lar diye iki gruba ayırmıştır. Araştırıcı başlangıçta 

tad fenomenini ağzın asit veya alkali olmasına bağla

mış, ancak deneylerinin sonunda tad alma veya almama

nın ağzın asit veya alkali durumu ile ilgisi bulunma

dığına karar vermiştir. 

1935 yılında Blakestlee ve Salman (2,3) tad 

alma eşiğinin tanımlanmasına yarıyacak bazı metotlar 

geliştirdiler. Yazarlar, insanların tad alma duygusu 

biriminin değişik olduğunu,aynı insanın değişik za-
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manlarda bile tad alma eşiğinin değişebileceğini 

bildirdiler. 

1949 1 da Harris ve Kalmus (17.) yaptıkları bir 

çalışmada Avrupa ve Amerika 1 da % 30 oranında insan

ların tad almadıklarını tesbit ettiklerini bildirdi

ler. Yazarlara göre tad alanlar ve almıyanlar N-C-S 

grubuna dahil herhangi bir maddeye karşı da aynı ce

vabı alacaklardır. Bu maddelerin çoğunun Guatrojen 

olduğu bilinmektedir (12). 

Harris ve arkadaşları (18), Diabetiklerde ve 

Troid hastalarında tad alma duygusunda önemli azal

malar tesbit etmişlerdir. 

Harris ve Kalrnus (17), yaptıkları bir başka 

çalışmada da erkeklerde P.T.C. maddesine karşı du

yarlığın yaş ile birlikte azalmakta olduğunu tesbit 

ettiklerini iddia etmişlerdir. Buna karşı kadınların, 

. erkeklere göre tad alma duyarlılığının daha fazla 

olduğunu bulmuşlardır. 
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1956'da_Thambipillai (33) tad alma duygusunu 

Malaya'lı öğrencilerde araştırmıştır. Neticede, kız

ların, erkeklerden daha hassas olduğunu bulmuşlardır. 

Malaya 1 lı öğrenciler arasında tad alarnıyanların oranı 

Avrupa Ulkelerinden fazla, Çin ve Afrika Ulkelerinden 

daha az olarak bulunmuştur. 

1956'da MonteDege (27), Brezilya yerlilerinde 

P.T.C. Tad alma yeteneğini araştırmış ve erkeklerde 

% 12.6, kadınlarda% 1.4 oranında tad alarnıyanlar 

bulduğunu iddia etmiştir. 

1959'da Kitchin ve arkadaşları (22), 447 troid 

hastasında tad alma Yeteneğini ,qraştırrnışlar. Adenoma-

töz Guatr' da· toksi-k -ve -nontoksik · olanlarına nazaran 

tad alma duygusunda önemli derecede ~ir düşme oldu

ğunu tesbit ettiklerini·bildirmişlerdir. 

1961 1 de Fraser ve ar~adaşları (12}, Kraetinis:

muslu hastalarda, Harris ve Kalmus metodu ile tad al

ma duygusunda bir azalma olduğunu bulduklarını iddia 

etmişlerdir. Buna karşı 1962'de Kalmus ve Trotter (21), 

yaş ile tad alma duygusu arasında bir paralellik bu-
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lunduğunu, yaş ilerledikçe bu duyguda da bir azalma 

olabileceğini ve fakat troid hastalıkları ile bu 

duygunun bir ilişkisi bulunmadığını bildirmişlerdir. 

1962'de Hankim ve Powell (16), Kistik fibroziSli 

hastalarda tad alma yeteneğini araştırmışlar ve bu 

duyguya steroidlerin etkisini incelemişlerdir. Stero

idlerin tad ve koku alma duygusunu bazı hallerde dü

zelttikleri ancak, kistik fibrozisli hastalarda bir 

düzelmenin meydana gelmediğini bildirmişlerdir. 

1963 ve 1964 1 de Das ve arkadaşları (7,8), 

Hindistan'da çeşitli kabileler arasında yaptıkları 

çalışmalarda, kabileler arasında ve cinsiyete bağlı 

önernli.. ... ..farklılıklar -bulduklarını- -ifade--etmişlerdir •- · 

1964'de Covarrubles (6), tad alma yeteneğinin 

tek bir domient gen ile geçtiğini iddia etti. 

1965'de Eaton ve Gavon (9), P.T.C. Duyarlığını 

frernatalar arasında araştırmışlardır. Şempanzeler üze

rinde yapmış oldukları çalışmalarda tükrük konsantras

yonunun tad alma duygusuna etkisinin bulunduğunu tes

bit etmişler. şempanzelerde Lahananın ve diğer Guatrojen 
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maddelerinin tad alma duygusunu etkilediğini bildir

mişlerdir. Yine 1965'de Romans (30), !sveç'li erkek 

ve kadınlarda tad alma oranının değişik olduğunu bil

dirdi. Genellikle kadınların, erkeklere göre daha 

fazla tad alma duygusuna sahip olduklarını ifade etti. 

l965 1 de Monlapas ve arkadaşları (26) Kistik· 

Fibrozisli hastalarda tad. duyusu açısından önemli 

farklar tesbit ettiklerini bildirmişlerdir ve tad al

ma yeteneği ile genetik bir ilişkinin olmadığı sonucu

na varmışlardır. 

Yine 1965'de Jenkins (19), Afrika'da Bantu ka

bilesi üyeleri arasında tat alma yeteneğini araştır

mış,-tad ~lrna yeteneği ile genetik bir ilişkinin bu

lunmadığını iddia etmiştir. 

l965'de Churg ve arkadaşları (5) diş çürükle-

ri ve tükürükteki Thiocyanat seviyesi ile tad 

alma yeteneği arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabil

mek için bir araştırma yapmışlardır. Neticede, ağız 

hijyeni bozuk olan, diş taşları fazla ve diş çürük

leri çok olan kimselerde tad alma yeteneğinde de fark-
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lılıklar tesbit ettiklerini ve fakat bunun istatis

tiksel açıdan anlamlı bulunmadığını bildirmişlerdir. 

1966'da Say ve arkadaşları (31"), Ankara'da tad 

alma duygusu üzerinde 2000 kişi üzerinde bir araştır

ma yapmışlar ve neticede tad alanların% 80 ve alamı

yanların ise% 20 oranında bulunduğunu ifade etmişler

dir. Tad alamama oranı erkeklerde% 22, kadınlarda 

ise% 5 olarak tesbit edilmiştir. Aynı yıl Kogh ve 

arkadaşları (24), Seylan halkında tad alma yeteneği

ni araştırmışlar ve yetişkinlerde bu yetenek ile kan 

grupları ve sigara kullanmanın bir bağlantısı olma

dığını iddia etmişlerdir. 

1966 'da Johston ve arkadaşları .(20), zenci 

ilkokul öğrencileri arasında y.aptıkları bir çalışma

da, daha erken gelişme· göstez:enlerle, daha uzun boylu 

çocuklarda tad alma yeteneğinde artma olduğunu bil

dirmişlerdir .. 

Klimentova'da (23), Slovaklar üzerin de yapmış 

olduğu bir çalışmada tad alanların% 79.77 olduğunu, 

hiç tad alamayanların ise% 20 civarında bulunduğunu 

bildirmişlerdir. 
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1967 1 da Cartwricht ve arkadaşları {4), Güney 

!ngil tere' de iki ayrı bölgede p. T·. c. Tad alma yete

neğini araştırmışlar. Endemik olarak ı. bölgede tad 

alamıyanların yüzdesinin fazla, guva:tr._ bölgesi ol

mayan 2. bölgedeki tad alamama yüzdesini daha az bul

muşlardır. Böylece araştırıcılar tad alma duygusu ile 

Guvatr hastaları arasında bir ilişkinin mevcut oldu

ğunu iddia etmişlerdir. 

1968'de Sunderland ve arkadaşları (32), İngil

tere'de endemik guvatr bölgelerinde· daha det"aylı ça

lışmalar yapmışlar ve Cartwricht ve arkadaşlarının 

(4) bulgularını destekler mahiyette sonuçlar almış

lardır. 

1968'de Maia ve arkadaşları (25), Psikiyatrik 

hastalar üzerinde P.T.C. duyarlılığını ölçmeye çalış

mışlardır. Yazarlar önceki çalışmalarının aksine P.T.C. 

duyarlılığı ile şizofreni arasında bir ilişkinin bulun

madığını bildirmişlerdir. 

1968'de Forrai ve Bönkövi (10)., P.T.C. tad al

ma yeteneğine yaşın, cinsiyetin ve kan bağının etki

lerini araştırmak maksadiyle aileler üzerinde geniş 
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araştırmalar yapmışlar ve neticede tad alma yeteneği 

ile, yaşın cinsiyetin ve genetik faktörlerin kesin iliş

kisinin bulunmadığına karar vermişlerdir. 

1972-1 de Persson ve arkadaşları (28}, Toksik 

Diffüz Guvatr 1 lı hastalarda P.T.C. tad alma yeteneği

ni araştırmışlar, bu konuda daha önce yapılmış olan 

çalışmaları da dikkate alarak elde edilen değişik so

nuçların, yaş, cinsiyet ve önceki tedavi ile açıkla

nabileceğini, bununla birlikte tad alanlarla, tad 

alarnıyanlar arasındaki farkın kullanılan metotlara 

bağlı olabileceğini.bildirmişlerdir. 

1973 1 de Hakırn ve arkadaşları (14), k_an grupla

rı ile P.T.C. tad alma duyusunu çeşitli Müslüman grup

larında araştırmışlar ve gruplar arasında fenotipik 

benzerlikler bulmuşlardır. 

1973.'de Ghosh .(13), aynı konuda Hindistan 1 daki 

müslüman olmıyan kabileler arasında bir çalışma yap

mış, tad alma duygusu il~ kan grupları ve dini inanç

lar arasında bir ilişkinin bulunmadığını bildirmiştir. 
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1974'de Akçasu ve aikadaşları (1), P.T.C. tad 

alma geninin genel dağılımının%· 28 civarında oldu

ğunu bildirmişlerdir. Yazarlar Türkiye'de 6-11 yaş 

arasındaki çocuklarda tad alamama yüzdesinin% 11 

olduğunu; !ngiltere'de ise bunun% 60 civarında bu

lunduğunu bildirmişlerdir .. 1ngiltere'de 9 yaşın üze

rindeki çocuklarda yapılan bir araştırmada ise oranın 

% 28'e düştüğü tesbit edilmiştir. Böylece 9 yaşından 

sonra tad alma yeteneğinde, belirli bir şekilde artma 

olduğu sonucuna varmışlardır. Akç·asu ve arkadaşları (1), 

büyükler üzerinde de yaptıkları bu çalışmada, tad ala

mama yüzdesinin Türkiye'de % 5, Hindistan 1 da % 28, 

!ngiltere'de % 28 oranında olduğunu bildirmişlerdir. 

Yazarlar, dünyanın bazı yerlerindeki bu f9-rklı tad 

alma duygusunun, ·bakır ;-demir ve kurşun yetmezliğine 

bağlanabileceğini ifade etmişlerdir. Yazarlara göre 

protein molekülleri tad alma duygusunda öncü bir mad

de olabilir ve yaş ilerledikçe tad alına duygusunda 

bir gerileme meydana gelir. 

1975'de Hall· ve arkadaşları (15), tad alma ye

teneğinin Mendel kanunlarına göre dominant bir genle 

geçtiğini kabul ettiklerini bildirmişler ve daha ön-
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ceki araştırmacıların aksine tad alımında tükrilğün 

çok önemli bir rolünün olmadığını iddia etmişlerdir. 

1977 1 de Rao ve Morton (29) ise, tad alma ye

teneğinin resesiv bir genle intikal ettiğini, bu ye

teneğe aile, çevre ve sosyal faktörler v.b. gibi çok 

çeşitli nedenlerin de etkileri olabileceğini ifade 

etmişlerdir. 
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öZEL CALISMALAR 

MATERYEL VE METOD 

Bu çalışmamızda yaşları 20-60 arasında; 

1- 100 adet diabetli, 

2- 50 adet gingivitisli, 

3- 30 adet aftöz .stomatitli, 

4- 30 adet iltihabi granülomalı 

5- 100 adet normal ağız hijyenine sahip 

olmak üzere toplam 310 hasta 

etmiştir. 

materyelimizi teşkil 

Aftöz stomatitisli, Gingivitisli ve İltihabi 

Grariülomalı hastalar, .İstanbul Universitesi Dişhekim-
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liği Fakültesi Ağız Hastalıkları Birimine bu şika

yetleri sebebiyle müracaat eden sosyo-ekonornik du

rumları birbirine yakın olan ve sistemik bir rahat

sızlığı bulunmayan kişiler arasından seçilmiştir. 

Diabetli hastalar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Diabet Kliniğine müracaat eden ve açlık kan şekeri 

bulguları normalin üstünde olan ve başka sisteroik 

bir hastalığı bulunmayan, sosyo-ekonornik durumları 

birbirine yakın olan şahıslar arasından seçilmiştir. 

Kontrol grubu olarak değerlendirdiğimiz ağız 

hijyeni normal olan şahıslar ise !.U.Dişhekimliği 

Fakültesi öğrencileri ve Ağız Hastalıkları Kliniği

ne müracaat--eden-hastalar-arasından seçilmiştir. 

Araştırmamızda kinin çeşidinden acılık veren 

bir madde olan P.T.C. (Phenilthiocarbarnide) kulla

nılmıştır. Ana solüsyon1 Kalmus 1 un tanımladığı gibi 

bu madde 1300 Mgr.lt. olacak şekilde distile su. ile 

hazırlanmıştır. 

Elde edilen bu ana solüsyondan aşağıdaki tab

loda gösterildiği gibi bir seri solüsyon düzenlen

miştir. 
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Solüsyon P.T.C. 
No. mgr/lt. 

1 1300.00 

2 650.00 

3 325.00 

4 162.50 

5 81.50 

6 40.63 

7 20.31 

8 10.16 

9 5.08 

10 2.54 

11 1.27 

12 0.63 

13 - 0.32 

Tabloda görüldüğü gibi her solüsyon bir önce

ki solüsyondan yarıyarıya distile su ile sulandırı

larak elde edilmiştir. 4 aynı tipteki cam kapdan üçü

nün içine 2-3 cc. distile su, bir tanesinin içine ay

nı miktarda P.T.C. solüsyonu konulmuş ve hastalardan 

4 cam kap içindeki.sıvıları içtikten sonra, bunlar

dan hangisinin. acı olduğunu __ belirtmesi istenmiştir. 

Teste zaman kaybını önlemek ve fazla solüsyon içmemek 
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için 7 no.lu solüsyon ile başlanmıştır. Eğer kişi 

7 no.lu solüsyonu tanırsa kişiye sırası ile daha 

dilüe konsantrasyonlardaki solüsyonlar tattırılmış 

ve bu işleme kişi artık P.T.C. solüsyonunu seçerne

yinceye kadar devam edilmiştir. Bu durumda kişinin 

tanıyamadığı solüsyondan bir önceki solüsyon o kişi

nin tad alma eşiği olarak kabul edilmiştir. Eğer kişi 

7 no.lu solüsyonu tanıyamazsa bu durumda solüsyonlar 

sırasiyle tadtırılmış ve tanıdığı solüsyon na.su o 

kişinin P.T.C. tad alma eşiği ·olarak kabul edilmiştir. 

P.T.C. maddesi Alffianya'dan Merek ·firmasından 

(Art 821020 N - Phenylthiokarnstaff zorsyüthese 

C
7

H
8

N
1

S) özel surette temin edilmiş ve solüsyon İs

tanbul Universitesi Dişhekimliği Fakültesi Farmako

loji biriminde hazırlanmıştır. 

Araştırmamızda grupların keridi aralarında ağız 

hijyeni durumla~ına göre; ve gruplar arasında tat al

ma eşiği (T.A.E) ortalamaları farklarının anlamlı 

olup olmadığı t testi ile istatistiksel olarak ince

lenmiştir. 
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T.A.E ortalaması .11,50 olarak tesbit edilen 

30 vak'a lık iltihabi granülorna grubunda ise ağız 

hijyeninin 10 vak'a da zayıf 10 vak 1 a da orta, 10 

vak'a da ise iyi olduğu görülmüştür. 

30 vak'a lık Aftöz Stomatit grubunda 12 vak'a 

da ağız hijyeni iyi,. 10 vak'a da orta; 8 vak'a da za

yıf bulunmuştur. T .A.E. ,ortalaması 9, 43 olarak tesbit 

edilmiştir. 

Gruplarda T.A.E ortalaması düştükçe tat alına 

duyarlılığı artmaktadır. 

Tablo l ve Şekil l de görüldüğü gibi, gruplar 

T.A.E ortalam-aları göz önüne alınarak incelenirse: -

Tat alma duyarlılığının en yüksek olarak kontrol gru

bunda olduğu izlenmektedir (2,81). Bunu:sırasıyla Aftöz 

stomatit (9,43), İltihabi granüloma (11,50), Gingivi

tis (13,74) ve Diabet takip etmektedir (18,69). 

2- Gruplar kendi içlerinde ağız hijyenine göre 

sınıflandırılmış ve Tablo 2 1 de aritmetik or

talamaları ve standart sapmaları {S.D.) gösterilmiştir. 



- 19 -

Tablo: 2 ve Şekil: 2,3,4,5,6 nın tetkikinden 

de anlaşılacağı gibi (T.A.E) ortalamaları ağız hij

yeni iyi olan kişilerde en düşük seviyede bulunmuş 

bunu sırası ile ağız hijyeni orta olanlar ve zayıf 

olanlar takip etmiştir. 

3- Ayrıca Diabet grubu kendi içinde "senil" 

ve 11 jüvenil 11 olmak üzere 2 1 ye ayrılmıştır. 

Bu gruplara ait aritmetik ortalamalar ve standart 

sapmalar (S.D.) tablo 3'de gösteiilmiştir. Tablo 3 1 ün 

tetkikinden de anlaşılacağı gibi, Diabetin her iki 

grubundaki T.A.E ortalamaları birbirine çok yakın bu

lunnıuştur. 

4- Gruplar arasında ağız· hijyeni durumuna gö-

re T.A.E ortalamaları ve farklar Tablo: 4, 

5,6,7,8,9,10,11,12,13 1 de gösterilmiştir. Grupların 

kendi içlerinde ağız hijyeni durumuna göre T.A.E 

ortalamaları arasında yapılan istatistiksel incele

mede, kontrol grubund~ ağız hijyeni iyi olanlarla 

orta derecede olanlar ·arasında ileri derecede anlam

lı bir farklılık bulunmuştur. 
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Diabet grubunda ise, ağız hijyeni iyi olan

larla, zayıf durumda olanlar arasında anlamlı bir 

farklılık tesbit edilmiştir. 

Aftöz Stomatit grubunda ağız hijyeni iyi olan

larla, zayıf durumda olanlar arasında anlamlı bir 

farklılık saptanmıştır. 

Diğer gruplar arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık tesbit edilememiştir (Tablo: 14). 

5- Gruplar arasında T.A.E ortalamalarinın is-

tatistiksel incelenmesinde: Kontrol grubu 

ile Diabet grubu arasında, kontrol grubu ile Gingi

vitis grubu arasında,· Kontroi grubu ııe·~fıtihabi-

Granüloma grubu arasında kontrol grubu ile Aftöz 

Stomatit grubu arasında, Kontrol grubu lehine çok 

ileri derecede anlamlı bir farklılık tesbit edilmiş

tir. Bu sonuç tat alma eşiğinin en yüksek Kontrol 

grubunda olduğunu göstermektedir. 

Oiabet grubu ile Aftöz Stomatit grubu arasın

da; Diabet grubu aleyhine ileri derecede anlamlı bir 
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farklı~ık; Diabet grubu ile İltihabi Granülorna grubu 

arasında Diabet grubu aleyhine, anlamlı bir farklılık 

saptanmıştır. 

Diğer gruplar arasında T.A.E ortalamaları ara

sında anlamlı bir farklılık tesbit edilememiştir (Tab

lo: 15). 

Gerek Kontrol grubunda ve gerekse hastalık 

gruplarında T.A.E ortalamalarının erkeklerde ve kadın

larda birbirine çok yakın değerler gösterdiği, cinsi

yetin tat alma duyarlılığını etkilemediği tesbit edil

miştir (Tablo 16). 

_6- Ar~ştırmarnız kapsamına giren bütün gruplar-

da T.A.E ortalamaları yaş gruplarında bir

birine eşit değerlerde bulunmuştur. Bu bulgumuza gö

re, bizim çalışmamızda yaş faktörünün tat alma duy

gusun~ tesir etmediğini söyleyebiliriz (Tablo 17). 

7- Ana bulgular tabloları incelendiğinde pH. 

değerlerinin; Ağızda mevcut amalgam dolgu

ların, altın ve metal kronların, total ve parsiyel 
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protezlerin, tat alma duyarlılığına tesir etmediği 

görülmektedir {Tablo 18,19,20,21,22). 

8- Elde edilen bu bulgular klinik gözlemlerimi

zi de destekler mahiyette bulunmuştur. 
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.. 

~uruplar 
'Vaka . 

A~ız. Hijyeni T ad alma E~i~ ı .· 
Say,~ı · : Ortalaması · 

.. ·- . . - .. 
. '. 

. ' 

Kontrol t:ıurubu . 1 o O 30 XX . 2· 81 
10 X XX . I 

,. 

·-

35 X 
... 

Dlabet ·.· 1 o·n. 33, XX 18 ,69 
32 XXX ·. 

Gingivitis 50 27- X f3-;14 .. -
~ 23 XX .·. 

. ' . - . 

·- . .... . .... ' . .. . .. - .. ' 

' 10: X .. '. 

lltıhabı . ' ' 

30 . 

Granülomo. 10 X1' ' . · 11;§0 · 
' . ' 

·.10 XXX .' 

-- . - -· 

Af+öı. Sıonıat;t 
g X 

30 10 XX 9,43 
12. XXX 

TABLO I : . Gıuru pl arın a91z. hijyeni ve TAE. arta\o. ... 
malo.rıAa · g.ar-e. da_Q,ılımı. . 

Y.. ·A~ız Hijyen! zayıf 
)( X A~ ız. ~ij_yenı ofh1 

X -x.,x Agız. Hijyeni cıy'ı 



,_ 
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G:ır-uplcır m . - SD 
+ 

Kon-trol Ağız. Hi)11e.ni 'ıyi 2, 22.· L90 
Grubu A~ız. l~ijyeni ar-ta Lı, 2 8 5 ,D1 

Ağız t\ıjyeni i~i /4, 07 ,f2,23 
D'ıabet - A'ğız. Wijyerı·, orta f 8 ,82 f 6 ,35 

A~ız_ l-t'ıjyenı uıyt{ 2'2119 19,09 

Gin:giv'ırs 
A~ı~ 1-lijyeni orta f O ı 19 f O /b 8 

A[?,2 HU yeni ınyıf' f G,16 2i ,02 

'ııti hab'ı A~ıı. Hijyenl ·,yi 311-5 2,1-5 

Graı1ülôma "A~ız l-1.ijyeni orta iO, 92 H ,19 
A~12 ~ijyeni z.ayıf /9, ~3 24,62 

Af-töı. 
Agız. l-lU ~e.ni iyi-- 3,16 2,55 

~1oma1if:..;, Aı,z. ı-l'ıj~eni orta 6 ,9'3 5,84 

ARı 2. Hij yen'ı zayı-Ç '20,9 B 21,65 

TABLO -2. : Gurupların ajız hi)1:teni durumuna ]Öre 
. T.A .E. orta\amalrırr ve .standart .scıprnaılan. 

b i □ bel m -~D 
f-

Juvenil 18 ,46 . 16.36 

Senil f'3,S4 S,69 

TAB Lô 3 : J uveni l ve sen'ıl .Diobe t ~ruplarındn T. A. E. 
ortaıla010ı\arı ve. ç_iandort sapmaları. 

,,, 
/ 
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Kol'\1ro[ l)İabet FarK-Gtubu 

A'5ız l-lijye.n'ı i ~; 2,22 i ~,01 1i/o5 

Ağrı. l-lijyen·, orta 4,28 f S.'~2 - f'1,S-Lı 

Agız. l-\"ıjyen"t zo~ıf - 22,1-9 -
TABLO 4: Kontrol ~r-uhu lle Diahel Qrubu aro.sıru•la 

n_Q l z. -hijye n"ı clu ru n,un a göre T. A . E . cıf'tô. \Q mı:ı _ 
1 cn·ı ve +a rklo. r . 

. Kontrol Gin~ivitis Fark 
Grubu 

Ağı-z. 1-lijyıın'ı 
. , c.,22 •~ı - -

Aınrz. l·füyeni arta 4/2.8 i D, 19 5,9t 
-- -- - - --- - -·- - - -- - -

Aııı. Hijyeni 2a~•t - 16,7-6 -
TABLO 5 : Kontrol .grııhu i\e C:ıin-giviti~ ~ubu arasrnda 

DJ~lz. hlj~en·, durumuna :gere TAf'. orl alarnn
l arı ve. .pırkltu. -
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Kontrol ' İltihabi Fark Grubu Granüloma 

A~ız l-lli~eni 
t • 2,22 3,'15" L53 1.91 

A~z Hij_yeni orta 4,28 f o, 92 6,64 

Ağrz 14·u:,eoi za.y,f - 19, 83 --

'TABLD 6 : K onttoL ~rubu ıle İlt,\ıabi ,Rtonü\orno. ~rubu 
O.fasında C(~lz hij~eni durumunQ ~öre T.A.E. 
ortalamaları v~ {'arklar. 

_ f{e:,,ıtrol ·_ Affnz - fark ·- - C:ırubu Stcıma.~il 

Ag.ız Hijyeni 
. I 2,22 3,16 - 1,54 ıyı 

--

A~ız. J--1\jyeni orta '-ı,28 6,99 2ı10 

A' H-· . -- :gız- -UY' "I( --ny,.ç - -~ - 20~98 ~- -

TAP,, ô -1 - .ıtro[ !]tubu ·,le A.Çfö~ ..s-lorna+it f:rubu ara_ 
. ındo. aıeız hijyeni -dıJruMuna -g._öre T.A .E. 
ortalama1arl ve Çarklar. 
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Di ttbtt Gin,g\vitis Fark 

. A§ız H ij~~ni iyi fJ.ı,Or - -
Ağız Hijyeni orta. i'a',22 10, f 9 g 63 

' 
A"Qrz. Hijyeni zn_yıf 22,19 f 6,16 6,03 

TABLO 8 : Dı'abet =Qmbu ile Q_in~·ıvitis ~rubu arasında. CBtz 
hij~e.o·ı aurumuncı. ~öre. T.A.E .. eırtalanıala.rı ve 
farklar. 

Diabet jJtihabı f=ark 
fıra nü lo ma 

Apız Hijyeni ry~ 14,01 3,15 10,32 

A~rz Hij geni o,fa lff,cı2 f0,92 1,90 

A~ız. HiJ~eni ı.o.~ı{ ~ . 22,19 19,83 2,96 

1 ABLD '3 : 1Jiabet ~rubu ile iHihabi ~ran'ıilorna _Rrubu 
nro~mds aRız hijyeni durumuna ~öre T. A .E.. 
ortala.mal 1At1 ve -Çarklar. 
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bia.bet Af +8z. 
S.fomatit Fark 

~iZ Hijyeni i!:Jİ 14.07 · 3,76 I0,3i 

AB,ı.. Hijyeni orta fS, S2 6,9S H ,84 

A~ız Hijyeni zayı.ç 22-;19 20,9~ / ,'of 

TABLO iO: Diabet e'.rubu !~e A.fföz s-fnrnatif ~rubu aia ~ 
s.ında o.ffı2 hıJyeni durumuna ~öre 1.A. E. 
o rta.lama1cı.rt ve· farklar . 

Giıroı vitis . İltihabı 
Fark 6ranüloma 

A~ ,z. tfi jyeni iyi - 3,15 -

Agtz H-'ıjyeni Dria ~ a, ı g iô,92 0,13 

A~ı2- Hijyen·ı ~zayıf ... 16-,16 - -/9/o3 --3,01 -

TAPıLO if : GinBitıitıs :Qrab~ ile. 'ıltihabi ~rangloma ;grubu 
arctsında ağız hu~enı dururmırıa !Z,Ote T.A.E. 
~rtcılafYlalatı .· ve farklar. 
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G ı'n_gi vitif; Af töz Fark ttomatir 

A:§rz. Hij~enı iyi - 3,7-6 -
A~ız H'ıj1:ıeni orta 1D,f9 61 9B 3,2i 

A'ğız Hij~eıü zayı.ç l 6,16 20, 98 Lı,'22. 

TABLO 12 ~ Gin,t2iv'ıti~ ':Qr~?u ·ı~e A~-f:öz .s:t?.matit ,t?rubu ara ... 
s.ırıaa agız7?1J.Yern durumuna ~ore. T.A. E. orta ... 
ıo.ma\o.rı ve +arklar. . 

İHı'hab{ 
G:mr.ıülomn 

Attöz 
.5ıtoma1it Fark 

. ' 

. A-ğız Hijyeni iyi .. , ~ 3,15 3,16 0,01 

A ~, z:. HU yeni ı>tta 10,92 -6,913 3,94 

A-ğız H-ijyeni zayıf 19 ,83 ·- 20, 98 l,I!:> 

TABLO 13 : İl+ihabi ~ranülo~a ~~bu ]le, Af+öz s.10~0.-fit ~ru_ 
bu arasında ~ız. nu ye.nı d1.JrLJmuna ~ore T.A.~. 
ortalamaları ve ~arklar. 
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. . . 

Gruplnr ·t P· 

Koo\rol • 
· l yi - orto. 2 96 0,001 ( P( o,o! 

Gtubtı I 

iyi .. tfrfa - f,32 0,10 < P< o ,2.0 

D iabet 'ı~( - z.a.4tf 2,'20 Oı02{ P< 0105 
.. 

-Orta - zayıf Oı9f - ◊ı?>O{ P < 0,50 

Gintivitis -Orta .. za~ıf L3S" o,to<. P<o,20 

iıHnabi - İyi:~orto i,S1 0,05 < P <o,ıo 

Branülr,ma )!Ji -Zayıf ı·ı05 O ,05" ( p (O,iO 

Orfa-zayıf · 1,03 0,'30 ( P ( D.s-o · 

Af t5i. - , İyi- orta _ i ,.13 -0,05 < P( 0,10 · 

İyi - zayıf 2111 0,02 (? ( 0,05' ~frHnD.tit 
Orta- zaytf f ,56 0.10 ( P ( 0,20 

l)i abet Jılvetıil _ 3eniL .. 0,15 Q1~0 /... P ( 0,9O 
- . 

' - .. 

"TAPJLO f 4: Gtupların· kendi- icinde ağız. hijyeni durumuna 
iöre. T.A.E:. ortalamaları aro.sındaki fo.rklarırı 

9:. testine r;,öre. anlamlılık d_e.receleri. 
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Grı.tpla.r t p 

Kontrol Gruhu- bıahe.t 9 ,45 P < o,oor 

l'tootrol Grubıı- l:Jin~ivitis 6 ,H P < o,ooı 
Kordr6l Gtubu -

i ltihcıhi BranuloMa 4,93 p < o,ooı 
11.ontrol Grubu_ 6,55 P < O,OOi A.Çh5z StcmoJif 

binbel _ Gingiviti!;. ı ,10 0105 < P( qıo ·; 

Di o bet~ i ı hhaa eırfl nulvMO. 2,09 O,DQ ( P{0,05 
-· 

bin.bet_ Af tö-ı. ~tornabt 2,96 D,OOl f... P < O,Oj 

G i n,~ıv·ı ~{S: _ İ ltih anı 6 ranü Jrilltll · ô ,56 0,50 ( P ( 0,90 

Bimı·ıviHs_ Afföz.. grmltaHt f ,2'6 0,20< P<ö,30 

l Hi h ab i üranü (oma.-=-·+ 
- · Affö-z. s+oma:n . ô,6i 0/iO< P< 0,90 

1At,LO 15 : Grup,Clr a~asında i .A .1::.. ortal_a m a(a..~ın . 
aro.sırıdakı ~arklarır, t. i:e.stıne ,Bore 
anlamlılık- dereceleri . ·. 
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~ Erkek Kadın 
r 

K ontrnl Grubu 2/35 2,11 

D io.be.t f 'ô I S5 fSS3 · 

Gin-gi vitis f3,S2 f3,S6 

İl1ihabi Grranüloma 11 ,60 IL56 

A.Çtiiz. s+omo.tit 9,84 .· · 9,f4 

TABLD f 6 : . G ruplo. rda. c i ns.'ı yete. göre. _T. A . E . oria larrıa\ art . 

1~ 20-30 30-40 " 40-50 50- + ~ 

. 

Kontrol GrLJbu ·-2,sı.r-- . .. 2,G~ -·-· - - --

1J i ab et fS,65 f S,94 iS/64 IS,15 

·Gin~ivib~ 13,96 /3,SS i3,S f -
iı+ihabi Gmooloma ./1,42 1L8{ _ ff ıOS -
Af +öz Storrıa. tit 9,GS 9, 13 9,69 -

TABLO 17 ~ · Gruplarda yaş da~ılımına ~öre T.A .E. orfnlamafarı. 
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T.A,E. 

tsJ 

l8 

ııs 

14 

,ı 

fO · 

6 

4 

ı 

.o L-~~-~~-JLllJLL_jlX..::xL_jjllilllllL---. Guruplar 

.Şekil I ~ 6 utuplardcı T. A -~. ortalctmaları. 

~ Kontrol rıurubu · ~ iltihabi C:ıran Ü loma 

~ D icıbet ■ Af -l:öz. 3f omatit 

m Gingivilis . 
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T.A.E. 

/8 

16 

ıı, 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o , 
iyi orta 

Şekil 2 _ Korrlrol C:Jrubunun a,ğız 
hijyeni durumuna ~öre 
i.A.E. ortalama.lan. 



T.A.E 
Jl 

16-

14-

12-

6 -

o 
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... -

orta 7.ayr.ç 

Şek'ıL-3 .;.;--5\n~ivitis ··Grurunurı--ag,ıı 
h'tj yeni durn mll na :göre. 
r. A. E. eırto.larn alan . 



'20-

j8-

i6-

14-

l2-

fg 

6-

4-

2 -

o 
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· orta. 

Şekil 4 _ A.Ç-1.nı. Sf-omatit Grubunun 
~12 hij~eni durumurıa tcıre 
ı.A.E eırfolanıaları. · 



T.A.E. 

16 

14 

12 

10 

8 

t, 

4 

ı 
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or\o. 

Şekil 5 _ İ lriha.kıi l?:rranÜlonııı. Gru . 
. bunun a~ız \ıijyeni duru. 

muna Ii,Öre T.A.E. ~rfalamalıı.rı. 
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T.A.E. 

'24 

22 

20 

18 

i4 

l'Z 

8 

6 

4 

2. 

i_~i . ~dtı zo.yıt 

Sekil 6 _ Dinbet Grubuoıun a§ıı. 
hij~eni durutnut1a. ııöre.. 

· T.A.E. -orhılama\arı. 
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T A R T I ş M A 

Tat alma duygusunun diğer bazı duygularla be

raber bulunduğu bilinmektedir. Dilin ve damağın mu

kozasının yalnız tat alma için değil, temas, soğuk 
. 

ve sıcak'uyaranlar için de duyarlı olduğu kabul edil-

mektedir. Tat alma duygusu, diğer uyaranlardan ayırt 

edilebilirse geriye tatlı, tuzlu, ekşi ve acı tadı 

kalır (34). Dil üzerinde bulunan ve tat almaya yara

yan çeşitli papillalar yanında, sert ve yumuşak damak

ta·,-: gırtlakta: ve-epiglottiste · de tad alma reseptör le..;. 

rinin bulunduğu bazı yazarlar tarafından iddia edil

miştir (34). 

Tat alma duygusuna pek çok .faktörün, bu arada 

yaşın, cinsiyetin, ırkın, ağız pH.sınxn, bazı madde

lerin ve çeşitli hastalıkların etkisi uzun zamandan 

beri çok yönlü araştırmalara konu teşkil etmiştir. 
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Akçasu ve arkadaşları (1), genetik faktörler-

le tat alma yeteneği arasında yakın bir ilişki bulun

duğunu ifade etmişler ve bu yeteneğin genel dağılımı

nın% 28 civarında olduğunu iddia etmişlerdir. Hall (15) 

ve Guvarrubias (6) tat alma yeteneğinin dominant, Rao

Morton {29) ise resesif bir gen iie g~çtiğini bildir

mişlerdir. Manlapas (26), jerkins (19) ve Forrai (10) 

ise tat alma yeteneğinin genetik .ile bir ilişkisinin 

bulunmadığını iddia etmişlerdir. 

Kalrnus ve Trotter (21) yaş ile tat alma yete

neği arasında bir paralellik olduğunu, yaş ilerledik

çe bu duyguda bir azalma meydana geldiğini bildirmiş

tir. Akçasu ve arkadaşları (1) tat alma yeteneğinin 

9 yaşından---sonra-gelişt-iğini-ve ar-ttığını -ifade et

mişlerdir. Forrai (10) ise yaş ile tat alma yeteneği 

arasında yakın bir ilişkinin bulunmadığını iddia et

mişlerdir. Bu durum Kalrnus (21) tarafından da destek

lenmiştir. Bizim çalışmamızda da yaş faktörünün tat 

alma duygusunu etkilemediği neticesine varılrnışt.ır. 

Hall (15), Eaton (9) ve Fox (11) tat alma ye

teneğine, tükrük konsantrasyonunun ve ağız pH.sının 
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etkili olmadığını iddia etmişlerdir. Bizim çalışma

mızda bu yazarların bulgularını destekler nitelikte 

bulunmuştur. 

Tat alma duygusu ile cinsiyet arasındaki iliş

ki pek çok araştırmaya konu teşkil etmiştir. 

Romanus (30), Thambipillai (34), Kadınlarda 

erkeklere nazaran tat alma duygusunun daha fazla ol

duğunu iddia ettiler. Buna karşılık, Montegene (27) 

ve Say (31), erkeklerin daha duyarlı olduğunu savun

dular. Forrai (10), Das (7,8) bu yeteneğin cinsiyet-. 
le ilgisinin bulunmadığını iddia ettiler. Bizim ça-

lışmamızda gerek kontrol grubunda ve gerekse hasta

lık ·gruplarındaki kadınlar -ve erkekler arasında ~çok 

yakın değerler elde edilmiştir ve neticede cinsiye

tin bu duygu üzerinde fazla etkili olmadığı sonucu

na varılmıştır. 

Tat alma eşiği Blakestlee (2,3) göre, değişik 

zamanlarda farklılıklar gösterir. 

Diş çürükleri ile tat alma yeteneği arasında 

bir ilişki olduğu bildirilmiştir (5). Çürüğün fazla 

olduğu ağızlarda bu yetenekte azalma bulunmuştur. 
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Tat alma duygusuna, bakır yetmezliğinin etki

li olabileceği, demir ve kurşunlu maddelerin de bu 

yetenek üzerinde farklılıklar meydana getirebileceği 

Akçasu ve arkadaşları (1) tarafından iddia edilmiştir. 

Biz bu çalışmamızda yukarıda belirtilen maddelerin 

eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek tat alma 

yeteneğindeki değişiklikleri inceleyemedik. Bu mev

zuda yapılacak ciddi bir çalışmanın enteresan sonuç

lar vereceği kanaatindeyiz. 

Bazı hastalıklarla tat alma yeteneği arasında 

çok yakın bir münasebet mevcuttur. Tiroid hiperfonk

siyonunda Kitchen (22), Harris ve Kalmus (18), Sun

derband (33) .ve Eaton'a (9) göre, tat alma yeteneği 

zayıflar. 

Harris ve Kalmus (18}, diabetiklerde tat alma 

eşiğinde azalma o_lduğunu bildirmektedir. 

Bizim çalışmamızda.bu durumu teyit eder nite

likte bulunmuştur. Ağız hijyenine de bağlı olarak 

Diabet grubunda da istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. Bu durumu, Diabetin, senil ve 

jüvenil şekilleri arasında farklılık yaratmadığı gö
rülmüştür. 
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Bilindiği gibi Diabet, organizmada dirençsiz

lik yaratan bir hastalıktır. Diabette alveollerde 

erimeler, periodontal ·aoku harabiyetleri, çeşitli 

dişeti ve ağız mukozası hastalıkları sık görülebi

lir. Kan şekerinin yükselmesine bağlı olarak ağızda 

madeni bir tat hissi, aseton kokusu ve tükrük visko

sitesinde farklılıklar meydana gelir. Bütün bu ne

denlerin tat alma duygusunu etkileyebileceği ve ne

ticede diabetiklerde bu duyguda azalma olacağı düşü

nülebilir. 

Araştırrnamızdaki hastalık grupları arasında 

tat alma eşiği en yüksek olarak Diabett€ bulunmuştur 

(18.6). Bunu sırasıyla Gingivitisler (13.7), İltihabi 

Granülornlar (11.5) ve Aftöz "Störnatitlei (9.4) iZlernek

tedirler. Kontrol grubunda·..:..· ise (T.A.E) ortalaması 

(2.8) olarak bulunmuştur. Bu durumda bizim çalışmamız

da (T.A.E) ye en çok etkili hastalığın Diabet olduğu 

söylenebilir, Gingivitisler ve İltihabi Granülomalar, 

Diabete yakın bir durum göstermişlerdir. Kontrol gru

buna nazaran en az etki Aftöz Stornatit grubunda (9.4) 

görülmüştür. 
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Hastalıklarla tat alma yeteneği arasında bir 

ilişki kurarken deneylerin hastalık boyunca belir

li aralıklarla tekrarlanması ve elde edilen netice

lerin buna göre değerlendirilmesi icabederdi. Ancak 

bizim çalışmamızda bu metot takip edilememiş çok sık 

görülen bazı hastalıkları ağız belirtilerinin, kont

rol grubuna göre ve kendi aralarında tat alma eşiği 

değerleri ölçülmüş ve istatistiksel çalışmaları ya

pılmıştır. 
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S O N U ç 

1) Tat alma eşiği ortalaması, ağız hijyeni 

iyi olanlarda en düşük zayıf olanlarda en 

yüksek seviyede bulunmuştur. 

2) Tat alma eşiği or.talaması en düşük olarak 

(2.8) kontrol grubunda bulunmuştur. Bunu sıra ile 

Aftöz Stomatit (9.4), ·1ltihabi Granülorna (11.5), 

Gingivitis (13.7) ve Diabet (18.6) grubu takip et

miştir. Bu neticelere göre Diabet tat alımını en çok 

etkileyen hastalık gibi gözükmektedir. Gruplarda 

T:A.E ortalamaları düşdükçe tat alma duyarlılığı da 

artmaktadır. Bu duruma göre tat alma duyarlılığı en 

yüksek seviyede kontrol grubunda bulunmuştur. Bunu 

sırasıyla Aftöz Stornatit, İltihabi Granülorna, Gingi

vitis ve Diabet izlemiştir. 

3) Deney gruplarımızın kendi içlerinde ağız 

hijyeni durumlarına göre T.A.E. ortalama

ları, açısından yapılan istatistiksel incelemede: 
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Kontrol grubu ile deney. grupları arasında kont

rol grubu lehine çok anlamlı bir farklılık; 

Diabet grubU ile Aftöz Stomatit grubu arasında 

Diabet grubu lehine ileri derecede anlamlılık; 

Diabet grUbu ile .İltihabi Granüloma arasında 

Diabet lehine anlamlı bir farklılık tesbit edilmiş

tir. Diğer gruplar arasında belirli bir fark tesbit 

edilememiştir. 

4) Cinsiyetin tat alma duyarlılığını etkile

mediği görülmüştür. 

5) Yaş faktörünün-tat-alma duygusuna·etkili 

olmadığı tesbit edilmiştir. 

6) pH değerlerinin, ağızda galvanik akım far

kı yaratacak etkenleri, Total veya Parsiyel 

Protezlerin tat alma duyarlılığına etkili olm~dığı 

neticesine varılmıştır. 
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ö Z E T 

Bu çalışmamızda tat alma duygusunun ağız has

talıkları ile ilişkisini meydana çıkarabilmek için 

100 Diabetli, 50 Gingivitisli, 30 Aftöz Stornatitli, 

30 İltihabi Granülomalı hasta ile, ağız hijyeni nor

mal olan 100 birey materyalimizi teşkil etmiştir. 

Hastalık gruplar ile kontrol grubundaki vak 1 a

larımız sosyo-ekonomik durumları birbirine yakın bi

reyler arasından seçilmiştir. 

Araştırmamızda kinin çeşidinden aqılık veren 

bir madde olan P.T.C. (Phenilthiocarbamide) kullanıl

mıştır. Ana solüsyon Kalmus'un tanımladığı gibi su

landırılmıştır. P.T.c: maddesi Merek firmasından özel 

surette temin edilmiştir. P.T.C. ·solüsyonu 4 cam kap 

içinde bireylere içirilrniş ve bunlardan hangisinin 

acı olduğunun belirtilmesi istenmiştir. 
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Çalışmamızda grupların kendi aralarında ağız 

hijyeni durumlarına göre ve gruplar arasında tat al

ma eşiği .(T.A.E) ortalamaları farklarının anlamlı o

lup olmadığı t testi ile istatistiksel olarak ince

lenmiştir. 

Neticede; 

1) Diabet tat alımını en·çok etkileyen hasta

lık olarak bulunmuştur.-

2) Tat alma duyarlılığı en yüksek seviyede 

kontrol grubunda tesbit edilmiş tir. Bunu 

sırasıyla :Aftöz Stomatit, İltihabi Granülorna, Gingi

vitis ve Diabet izlemiştir. 

3) Gruplarda (T.A.E) tat alma eşiği ortalama

ları düştükçe tat alma duy~rlılığı da art

maktadır. 

4) Cinsiyetin, yaşın, pH farklar_ının ve ağız

da galvanik akım meydana getirebilecek du

rumların ve protezlerin tat alma yeteneğine etkili 

o_lmadığı gözlenmiştir. 

5} İstatistiki olarak: Kontrol grubu ile de- · 

ney grupları arasında kontrol grubu lehine 

çok ileri derecede anlamlı bir farklılık tesbit ed.ilıniştir. 
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SUMMARY 

100 patients with diabetes mellitus, sa pati

ents with gingivitis, 30 patients with apthous sto

rnatitis, 30 patienfs with inflammatory granuloma, 

100 patients with normal oral hygiene have been used 

in order to investigate the relationship taste sense 

with oral diseases. 

Attention was paid to the fact that the pati

ents with the various diseases and the patients in 

the control group were from the same socioeconomic 

level. 

A guinine derivative, P.T.C., that·is a sub

stance with a sour taste was used in the investigation. 

The main solution was diluted according to Kalmus. 

P.T.C. was obtained from the Merek firrn. 
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The patients drunk the solution from 4 glasses. 

They were questioned as to which was sour. 

The differences of the taste sense between the 

groups, with,respect to oral hygiene within each group, 

was evaluated statistically with the t test. 

The results were as follows: 

1) Diabetes was found to effect the taste sense 

rnostly. 

2) Taste sensitivity was found to be maximum in 

the control group, It decreased in aphthous 

stornatitis, inflamrnatory granuloma, gingivitis and 

diabete·s. 

3) Taste sensitivity increased as taste sensi

tivity border averages decreased. 

4) Sex; age; pH differences; conditions that 

produce galvanic current in the mouth; 

dentures, crowns and bridges did not effect the taste 

sense. 
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+ 
17 A-B 26' ~ Ad=2 İ~i 1 + 

t 
-+--+--ı---+---ı 

t 
+ 
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+ 

+ 
+ 
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26 M-K 29 ı<. ~,,ı l~i 6/i + 
27 S-T 2lı E AJ.::2 l~ı 6/i + 

+ 
+ 

' 30 A-T 22. K Sd=4 ~i 6 i" 

+ 
32 Ö-K 24 · K ~:.Z )~i 6 -t 

ı---ı---t--t--+---+--1-----+--i- ,_ -- -t--t-'--t---t--ı--ı--t--t---ı 

~3 s_Ö 25 K Ad~2 ).f 6 + 
34 K-ı<. 3-1 .K AL=-l l.91 6 
-----ı---- ---ı--:-----ı---ı-----ı---t---ı--.---ı----ı---1---e--+-;--t--1 

35 s.M ~1 E: . S:i~lj eP 6 

38 A :t 23 K Adaf İ_~i 6 
39 G_f '22 ı< A::l=3 !.f 6 

~D Z-G 4( K r;ıi=4 lA~ıJ 6 

t 

+ 

+ 
+-

+ 
+ 

~6 M-U 31 K th~.ı ©rta . 6 + 
----~----M-~_zı--ı-•--~-,___1_-t-1-+---t--t---1--...-

41 tL<1 21· E ~='> Qrla 6 + 
4 ~ S_A 54 E' ~~lf (aıJı f .6 

._...._ ____ -ı--ı---.,ı--ı--ı--

~9 K~Ç '35 · E ÇZ=3 Orhı 6 

50 N-Ü 56 f ~ır Za~ı) 6 
+ 

t-

51 F-A 5~ J( ~ialt "/ııqı/ 6 + 
5? A-D 52. K ~~.,_;aı.;..ı,~ı4f-6--+--4--¼--.-\--l-t--+--t-+--t-"t-"1-:t----t-i 

60 M-1 39 K ~ki Orta 6 -t 
61 ü_ö 43 r; 2t.l Zacııf 6 t 

+ 
+ 63 H-A 42. ı;:- )!~! Driü 6,':ı 

-~-q 64 M-T 42. K Aı~ı. Z:{~ıf 6 
-uiıiff-1---ı---ı--ı--+-+-+-t--ı-r-r---r--;-ı----ı---ı 

ı[ + . 
+ 



-- - ..,.. ı::.. 'ıı.ı = '-! !.<:Ji 6 f-
H H-T 26 K $1-1 

:c;.ı = Bi 6 
-

+-
A _'f 23 K Ad:./ ' -

3ı l.:Ji 6 + 
39 G_f '"22 }< /d:3 ~; 6 + -
LıO Z-G ,, ( K yİ=-~ l.ııylf 6 + 
/41 1-Lı<. 39 E QJ:,.2 orfa f, + Al•2. --1",iTôiT - ---1-----

42 ı-2 52. E }P laqrf 6 + - c----

43 A.F 33 E M~g 
(,ü= 3 Drltı 6 T 

44 S.7 44 K 5i'5 !Za ~ıf f -4 ,=L - w:;:3 --r-c -----
45 LA 3S E r~t:: 4 Qda 6 + 
46 f-LU 31 j( MHd ~ıt-a 6 + AhZ - ~-
rı rL'Sı 'lf E Çüo3 Qrfrı 6 + -- ~shiH ·- - -- -- -- -
lı ~ S.A 54 E: )(p Zat;ıf b + 
~ ·-

49 K-Ç 35 E Çüd Drt(l 6 + 
N-Ü 

ı~ 

usTolı-
,____ - ,....___, ,_ - ..,_ 

50 56' E KP laı;ı; [, + ,_ 
usfalt sı F-A 51.ı ı'< K -zayıf 6 + 

5?. A-D 52- K 
u;fut 

0ı~ıf 6 i-KP ~-- - - - ,-,-1----- -
53 M.G 4b b Al<~2- Drfo 6 --t-

- f----

54 S.T 4~ ç M~lı ) lj 1 1 + 
55 H-& 39 f: Mb2 Orfo 6 -r 

1-
·a,ıarf 
~ -

56 3-Ç 55 K ı<'.p 2ı.ıqıf 6 + 
1;:.t',;1 

-- ; 

51 K-fA 5i K 
~~ ?!,ti s t" 

58 f_p 53 K 1/ll-O/ 2nlJıJ 6 t-VP 
59 D-f< 56 K ç.ı,.ı 

MI:~ ti\41~ 6 t-
---~--

60 M-1 39 K At~2. Drta 6 T c~~z 
6\ 

'1 ~\ 

41 ç Çi~t 7-aııf 6 lLO .IJb t 
--• --

62 F-S 36 J( Al'.~2 ~ıla. 6S -t 3d:.'2 - , __ 
G3 H-A. 41- G' 5-!:l llrla 6,'5" + 

'---
"($; = Lı 

,-. --,_ ,_ 
611 f>l-T 4'2- K Ab2. ıa~ır 6 + 
65 3-A 55 K 

·tr~lf 
Zıııııj 6 +. Kp ,_ 

66 N-Ç 49 ı;- Tofal ()(/Q, 6/;· + 
6t S-Ö /.{i E A"3,2 

l<ı~ıJ 6 + ,....: - - .____ 

68 M-i 56 f urıo.ıt 
Zaıtıf 6 + /<p 

69 S-Y 44, E Çlİ,;3 Drlu 6 + 
/j;,aır 

ı---- -

10 S-A 52 f: tp Zcı~ı/ 6 + 
A\:.>2 

-.--
71 A-G 47- Ç" 

C~::2. laqıf 6,5 + 
t2. M-S 41 K ç;=-~ 

A•h2 Za~ıf 6 + 
13 S.ö 51 E ü~kılf 

;<_p Zaqı~ 6 + 
t4 K-T 46 E ~ıi,J 

~2 lflrm 6ı5 -t 
-·· 

15 R-T /43 E Giı•4 Zatııf 6ıS" +' -
16 Ö-T 1,Ç K· A,j,, 

ıÇii:. Orro. 6 T 

T1 A-rl sı E fülo.\\ ılo,qı [ 6 + ı,(f> ,_ 

78 lkö 4i ı; ç,,.4- 4141} 6,5"" + Ad"3 

19 K-A 49 t Tola! orrıı 6 -t 
- ,____ 

80 Nı-0 Lt3 K. Çii::3 
M~'2 Orhı. 6/i t 

8! Z-D '5:, [;' ıis!-ıı!f 
KP Za~i ,G ,. 

?ı2· H~A Lıt K Çü~S-
Ad:. 3 auııf .6 + 

'o3 /,LS h4 1( s~"\ c ... : Orlo. 6ı5" + 
'c4 N-H sı r; 6\Mt 

K.f> l4ı} 6 t 

85 S-A- 4b )::_ Mt-:1 z~; 6 t· ÇC.::4 

86 i-K. 4ç K yi-~ Ztıqj 6,5 + JJ,t,. - -
81 S-0 47- ( }J.\:.a ~ ZıııJıf 6/3' -t ç.;. 5" 

8~ C-R L/i E' <tÜ::2 Ortu 6 + 
'39 f..l -f: 4'2- ı; ~"'- Dı/a 1 -t 

Ad,2 

90 Si. 55 f. iı'-ı/al~ 
Zı~ıJ 6 + . ı::p ·- L-- ,_ ~ 

'---- --- ·- '---
,_ '---

91 :3-1 43 K. M .. ~ Odo. 6,Ç -ı--/Jı~d 

92 N-'I 31 K. Addı \~i 1 + 
9} 'I- u 33 K S,,h2 Oria. t- + M:2 

94 M.E" 46 K Ad~, Dnıx 6,ç + a; =- '2 

95 lt-A 156 K.. rı:~a Zo,41~ ,6 + 
96 G-ı+ 4&' K Çi;:lı;_ 

Mb ZaıııJ. 6 + 
-

91 M-~ 58 E: ü;~ıt aı~~ 6 + 
9'ı3 E-T 45 ı< ı,ıkii:Z z~~ıJ. .6 + c.;~ l, 

99 ı/~K 3g E A,J:2 1~; €/i + S,htı 

ıoo B_E: 47- !=" 
~;.:.g 
A..ı ... 2 
Mııuı,.-..."2.... 

ona 6 + 

TABLO 19: Dlcıbet Jrubund~---~asi eJM.iget, PJı, cıjız hü~erıi d.ııtıırrıu 
Ve. tcur a!ıı-ıtı e~ıgı de.::,erlerı . ' 
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Tad almo. E şı2i 

1 4:. G '\ı,i-l ~! i 2 3 I+ 5 G t S 9 l o ı j ı 2 13 
1 S-S 

-u~~ıt'--~r~--t-~--+---t--f--1f-+--+-
L/5 E kp z~~,f 6,5 + 

2 S-K 
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3 M-G 

2 E Ak, '2..-ı--ı------ı----+---ı-..-1--< 
2ı çı:; 0 4 Orto. 6 
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4 A-A + -5 A-K 
ı--- --,- -~ 

6 S-D 

7 i-K 32 ,}< ~ti Or1n 7 
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3~ K eô; f ı---l.1_,ı_ı f-+-6-ı---+--+---+--ı--~ 
3s K ~: İ Ortti 61) 

-t---1--+.-"' 

ıı M-E ~3 
>---------- --

13 Ô-A L.7 

14 C-K 33 

15 M-8 44 

16 A-'I 36 

17 H-A 32 
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'E 
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K 
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ıı ko, 1, Orfo Çv' 3 
,ıı,,~.2 

lı'ılJJf c;~. 5 
ç..ı. 3 

l0,41f ı..r, z_ 
Mıo, 2. ·~ 
Al:.• 2 

Orta Çı.i,3 

CJ, 2. Oda Ad, /, 

Sd~ 4 
Orlı:ı. Ad,~ 

ç,:;, 4 
2a~ıf Ab2 

ç,:; s 3 
Ddcı lıü, 2 

s.:ı - ~ .----z r 
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1 + 
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7-
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+ 
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21.ı S-D 33 E.. ı.,ıı.~ 2 a~1r 6 
ı-----t--+----ı--+--,~-1---t---ı-----1--+~ --+--f---+----,ı----+--+---+---+--l 

25 F-G 35 K ~t\2. Zaq 1f 6 
+ 

,______. ---ı--t---ı-:c-:----::---ı---,------ı----ı-----ı----ı--t--t---t--f--1--+-t---+-~t---ı---ı 
26 0-Ç 36 E Sd.2. föliJ. 7-

+ 
+ 

+ 

+ 
ı-----e-----~---1--+-----+---ı----ı-+---1---+----+----ı-r----ı--+------~ 

34- M-M 4 6 K ~\ö;t Zayıf 6S + 
35M:r 2t t ~0 • 2 Ortu 1 + 

.u_,.:ı ___ ,-c-2 -t~-r-+-----t-----ı--+--+---+--ı----+-+-+--iı---ı-+-ı--, 
36 G-C ~3 E 1 •• ~1 Za41 ı- 6 t 

-~ t---- --!------+---+--+-·+---l-----l,--+---t-----t-,--ı---t-----+--1 

31 A-S 4t E ~tt ZGı~ıf 6 
1 l_...u., 2 ~ + 

3 B İ - Ç 3 s- K ~t t Zıı~ıf 6S + 
39 M .[ 32 K t: t Za~ıf 6,5" 

--f---j-'--'-'----J~-+--+-1-1~--+-t-----ı---+--+-+--t--ı--t--ı 
40 E .s 25 

+ 
+ 

~ı R-İ 31 t 
42 1-Ç 32 + 
43 A-K L/2 K ~~~~Zayıf 6,5 

...--ı----;----
t 

+ 44- L-1- 35' E ~t'. ~ Zaıııf 6,S' 
1---+---ı-----t---ı----ı---ı-- -- - :-~,-.____, 

45 S-H 27 K ~=~ Oria 6,5 t-
1-----¼------1---t•- l.:..:::;_;_-=+---ı--- -4-1---+--t--t----t--+-t-i-r-t--,---r--ı 

46' M-A 43 E. ~~:i laıııt 6 + 
1;1 M-T 23 E: ıt! Orta 6,S" + -
4'3 S-G 36 K SJ,.4 Otlo. 6S + 

TABLO 20: G~ngi~ifts _grubundn ~aş, cin~~Het ,?h, ~gız 
h~jenı durumı.ı ve 1Qdalma eş~, de;gerlerı. 
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H.G 
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z_o 
p_ç 

A-B 
' 1-K 25 E Mb'L Orta t 

Ac.:b2 
' 7- A-K 2.~ [ Ad:o5 !~i t 

S M-K 1+9 K ~~pıt Za0ı_{' 6 15 

9 G-S 

10 ' 
K-1 

H N-i 
12. LG 

2:; 

Lı7 

26 
--

3S 

1 

E SJc,4 l:1i 6,5 

' K ~b2 !~ı 7 

K ½u::-l~ Odo, 7-
AJ,,,3 

+ 
+ 
+ 

+ 
l+ 

+ 
(+ 

+ 
--t-----+----l 

+ 
-+ -

+ 
h---- ---l-----+--1---------+----+------+---+--

+ 
---l--------l-~~----1-------------1~---l~~-l------•--,________,____ ~~u 

{:ı t-LS 33 K ~t:ı \~i 6,5 + 
14. U~Q 3/4 -t 
45 

,, 
z_o 35 + 

f6 L-E 4g + 
f1 y_A 45 t 
113 M-f 3S + 
19 F-S 28 t Ak=4 Or+a ı Sd::.4 T + 
20 z_H 34 + 
21 S-H 4ı; + 
22 A-S 35 + 
2 3 R-T 49 K To.tal \yl 6"5 + 
2 4 K-Ç 49 +- . 

2 5 V-G 32. + 
2 6 N-Ç 46 + 
2 7 N-T 41 + 
28 H-G 39 -t . 

· 29 B-l:" 49 + 
30 A-V 3-:ı--

TABLO 21 : 
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Tad alma. Eşi;ğı 

1 2. 3 ~ 5 6 1 ı 9 10 fi 12 13 

1 

3 B-$ 43 K 

4- R-K 25 K 

5 A-D 

8 u_p 

6 

'3 A-S /4S E ~}:~ Orta 615 
;----ı----+--+--; 

9 A-K 33 K Ad.~ 4 lyı 6S 

{ O Q_K 31.J ~ ~~:~ Oria 6 

+ 

+ 
t 

+ 

t 

+ 
+-

+ 
ı-----------,----ı------11--+-------ı------.---+----i---!-----l-- ----+--+--t-------;--;--+----+--+-----

11 tvLK 33 K Ad:: 2 !~ı 7 

r~ \-\-A '32 K A't= 2 h1ı ı. 

14 1-1-G 2.5 E ~ti Orta 6,5 

15 C~ E 33 E Akö:2 İyı 615 

1 G g_y 2E? K Ad= 4 İ~ı 6/3 

19 E-C 35 K c;ü=S Drta 65 

27 Ü-A 35 K Mk= ,g Orta t 

28 Y-A 41- Mlô=3 
r;;- Cı/ = 2 ZM1f 6,5 

+ 
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+ 
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+ 

TABLO 22: Af tö2 S1o~aHt gıubund~!.__yaş ~ cins!~et ~ Ph ~ o~ıı nv~erıi 
durumu ve. tad alma eşı~, a'eğerlerı; . . . 




