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?eriodontal hastalıklar günümüzde çok sayıda insanı etkilemek

tedir<74>, Hastalığın gelişimi aşamalar halinde seyreder . iltihabi 

<arakterde olan periodontal hastalıklarda ,iltihap destek dokulara 

fayılmayıp dişeti dokusu ile sınırlı kaldı~ı durumlarda gingivitis 

)!arak isimlendirilmektedir. Dişe destek dokuların da etkilenmesi 

iurumunda ise periodontal membran, sement harabiyeti ve alveol 

<emiği kaybı ile klinik bir tablo oluşturur. Bu durum periodontitis 

)larak isimlendirilir. 

3ingivitislerin ve periodontitislerin etyolojisinde genel ve yerel 

~tkenler önemlidir. Genel etkenler hastanın sistemik sağlık durumu 

ile ilgilidir. Yerel etkenler ise periodontal dokularda iltihabi 

)aşlatan ve/veya şiddetini arttıran etkenlerdir. Bu etkenlerin 

irasında en önemli rolU oynayan mikrobiyal plak.dolayısı ile mikro

)rgan1zmalardır<46•47>. Mikroorganizmaların hastalığın gelişiminde 

~tkin rolü qöz önüne alındığında qingivitislerin ve periodontitis

lerin enfeksiyöz karakterde hastalıklar olduğu kabul edilebilir< 70 > 

~u kanıyı destekleyen en önemli bulgular şöyle sıralanabilir: 

-Yapı lan çalışmalarda deneysel olarak gingivitis başlatılabilmiş 

ve\veya olan periodontitisin şiddeti arttırılabilmiştir< 46 · 47 >, 

-Periodontitisler tedavi yöntemleri açısından değerlendirildiğin

de, ortamdaki mikroorganizmaların sayısının azaltılması ya da 

tamamen ortadan kaldırılması hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak

ta ya da durdurmaktadır< 64 >, 

-Mikrobiyal plağın patojenik olduğu in-vivo ve in-vitro ortamlarda 

kanıtlanmıştır~ 4o, 69 >. 
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Periodontitislerin tedavisi incelendiğinde, uygulanan yöntemler 

imaçları açısından iki ana grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi 

ıastalığın hızının ve şiddetinin kontrol altına alınması ve durdu

rulmasını hedefleyen yaklaşımdır< 19 >.Diğeri ise durdurulan hastalı

tın periodontal dokularda yol açtığı yıkımın onarılması ve perio

ıonsiyumun regenerasyonudur< 19 >. 

Jingivitis ve periodontitislerde, hastalığın kontrol altına alınma-

5ı ve durdurulması için izlenecek yöntem diğer enfeksiyöz karakter

ıe olan hastalıklar için seçilen yöntemlerden farklı değildir< 16 >. 

3u amaçla: 

1- Enfeksiyona yol açan mikroorganizmaların ve topluluklarının 

ortamdan uzaklaştırılması veya sayılarının azaltılması, 

2- Enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılması veya kontrol altına 

alınması ile iltihabın nüksünün önlenmesi, 

3- İltihabın ortadan kalkmasını sağlayacak yeni bir ortam yara

tılması, 

1- Konak faktörlerinin dikkate alınması, 

)- Gereken durumlarda antibakteriyel ajanların tedaviye destek ol

mak amacı ile kullanılması, 

Jerekmektedir. 

redaviyi desteklemek amacı ile kullanılacak antimikrobiyal ajanın 

1eçimi, sözkonusu ajanın iltihapta rol oynanayan mikroorganizmalar 

izerindeki etkisine bağlı olmakla beraber.ajanın diğer farmakolojik 

>zelliklerine de bağlıdır< 16 > . Başarılı bir antimikrobiyal tedavinin 

>nemli koşulu,antimikrobiyal ajanın iltihabın olduiju bölgede yüksek 
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tonsantrasyonlarda bulunabilmesidir. Ayrıca seçilecek ajanın gücti 

lltihabı kontrol altına alabilecek yeterlilikte ve yan etkilerinin 

ie çok az yada ideal şartlarda hiç olmaması gerekmektedir. 

?eriodontolojide mekanik tedaviyi desteklemek amacı ile sistemik 

lnti biyotik kullanımı prepubertal periodontitis, juvenil periodon

:itis , hızlı ilerleyen periodontitis ve tedaviye dirençli periodon

:itis olgularında yayqındır<ı 9 • 69 >. Bu amaçla tetrasiklinler,metro

ıidazol ve daha sınırlı olmakla beraber amoksisilin / klavulanik 

ısit,klindamisin gibi antimikrobiyal ajanlar kullanılmışlardır< 19 >, 

\ncak TTS'ler periodontal patojen olduğu düşünülen mikroorganizma 

Jrupları üstünde etkili olmalarının yanı sıra< 6 • 8 ı> antimikrobiyal 

:tkilerini istenilen alana diğer antimikrobiyal ajanlara oranla 

!-4 kat daha yo~un bir şekilde ulaştırmaları< 34 • 59 >, antienzimatik 

,zellikleri< 29 , 30 >, nedeniyle araştırmacıların dikkatini daha çok 

:ekmişlerdir. 

'TS bakteriyostatik ajanlardır . Sadece bölünen mikroorganizmalar 

,u ajanlardan etkilenirler. Mikroorganizmaların TTS ve türevlerine 

ıösterdiği duyarlılık türevlerin her biri için birbirine benzemek

edir<65>. Genel olarak gram(+) mikroorganizmalar gram(-)'lere 

ranla daha düşük konsantrasyonlarda etkilenirler. Ancak qram(+) 

tikroorganizmaların oluşturdukları iltihabi durumlarda kısa sürede 

irenç oluşması nedeniyle daha çok qram(-) lerin oluşturdukları 

ltihabi durumlarda kullanılırlar . Başlangıçta aerobik gram(-) 

,asillere karşı kullanılmalarına karşın günümüzde artık aerobik 

fakilltatif mikroorganizmalar için kullanılmaktadırlar. 
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TS'ler etkilerini bakteri ribozomları üzerinde qösterirler< 65 >. 

ücre duvarını aşıp hücre içerisine girdikleri zaman protein 

entezini engellerler ve özellikle 30S ribozomlarına tutunurlar. 

minoacyl t-RNA'nın m-RNA-ribozom ikilisine ulaşmasını engelleye

ek peptit zincirine yeni aminoasitlerin eklenmesini durdururlar. 

TS'lerin emilimi gastrointestinal kanalda gerçekleşir< 65 >. Aç 

arnına alınan klortetrasiklin %30; oksitetrasiklin, demoklosiklin, 

etrasiklin %60-80; doksisiklin %95; minosiklin %100 oranında emi

irler. Enterohepatik dolaşımları nedeni ile ilacın kesilmesinden 

zun bir süre sonra da dolaşımda bulunabilirler. 

TS'ler idrar ve dışkı yolu ile atılırlar< 65 >. En fazla miktarda 

tılım böbreklerden gerçekleşir. TTS türevleri içerisinde yalnız 

oksisiklin dışkı yolu ile böbrek yolundan daha fazla atılmaktadır. 

u nedenle böbrek sorunları olan hastalarda kullanılabilecek en 

üvenli TTS türevidir. 

TS'lerin gastrointestinal kanalda dozları arttıkça rahatsız edici 

tkileri gözlenebilir <65 >. Oral yoldan alınan tetrasiklinlerin 

luşturdukları irritasyon diyareye neden olabilir. Demoklosiklin, 

oksisiklin ve daha az oranlarda diğer türevler güneş gören deride 

ototoksik etkiler gösterebilirler. Yüksek konsantrasyonlarda hepa

otoksik etkiler gözlenebilir. özellikle hamile kadınlarda karaci

i~er harabiyetine yol açabilirler. Böbrek hastalığı olan bireyler

e ilremiye neden olabilirler. Bu yan etki en dUştik olarak doksisik

inde gözlenmektedir. Kalsifiye dokularda birikme özelli~i nedeni 
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Lle çocuklarda süt ve sürekli dişlerde renk değişimine neden 

>!urlar . 

rTs ve türevleri amfoterik özelliktedir< 68 >, Asidik ve bazik çözel

:ilerde kolaylıkla çözünürler. Sulu çözeltilerde çözünen TTS'ler 

rüksek düzeyde floresan özelliği taşırlar . 

>eriodontal literatürde sistemik kullanımın yanısıra yerel TTS 

tullanımı 1979 sonrası çalışmalarda sıklıkla işlenmiştir. Dişeti 

>luğu içerisine yerel tetrasiklin uygulamasının ilk örne~ini veren 

ıraştırmacı grubu yaptıkları çalışmada selüloz asetattan hazırlan

~ış çapı 200um olan diyaliz borucuklarının içerisine 314uq/cm TTS

iCl yerleştirerek bu borucukları dişeti olu~u içerisine uygulamış

.ardır <31 >. TTS'in borucuklardan geri salınımı ile ilgili yaptık

.arı deqerlendirmelerde 0,5 saatte yerleştirilen ilacın %50 sinin 

~ saatte ise %95'inin uygulandığı ortama geri verildiğini sapta -

~ışlardır. Buna karşın 24 saatin sonunda bile yaklasık 15 ug/ml dü

?eyinde TTS varlığını dişeti oluğu likitinde gözlemlemişlerdir. 

,erçekleştirdikleri karanlık alan mikroskobu çalışmasında dişeti 

>luğu mikrobiyal florasında spiroketlerin uygulamadan sonra ortadan 

,alktığını ve iki haftalık süre boyunca tekrar spiroketlere rast

l anmadığını saptamışlardır. 

raşıyıcı borucuk kullanımı yerine, taşıyıcının yapısına TTS'lerin 

rerleştirilmesi düşüncesi yine aynı araştırmacılardan qelmiş

cir<32>. Çalışmalarında doku uyumu gösteren polimerlerden polieti

len, polipropilen, polikaprolatan, poliüretan. selüloz asetat pro-, 
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ionat ve etilen vinil asetat taşıyıcılarına %25 oranında aktif TTS 

arıştırılarak hazırlanan monolitik fibriller gerek in-vitro, ge

ekse in-vivo koşullarda incelenmiştir. In-vitro deneyin sonuçları

a göre etilen vinil asetat dışındaki tüm polimerler birinci günün 

onunda taşıdıkları TTS 'in tamamını ortamama verirlerken, etilen 

inil asetat taşıyıcısı 9 gün boyunca TTS'in ortama geri salınımını 

erçekleştirmiştir. Bu bulgulara paralel sonuçlar 5 mm derinliğinde 

eriodontal ceplere yerleştirilen monolitik fibriller ile de elde 

dilmiştir. Çalışmada üzerinde ısrarla durulan nokta %25 TTS - HCl 

e %75 etilen vinil asetat karışımından hazırlanan monolitik 

ibriller aracılığı ile 9 gün boyunca en az 50 ug/ml konsantras

onunda TTS-HCl'ün ortama geri salınımının gerçekleştiğidir. 

rdından yine aynı araştırma merkezi diştaşı temizliği ile birlikte 

okal TTS uygulamasını gündeme getirmişlerdir< 33 >. Çalışmalarında 

mm ataşman kaybı olan bireylerde sadece diştaşı temizliği ya da 

iştaşı temizliğine ek olarak tetrasiklin ile hazırlanmış monolitik 

ibril ve TTS yüklenmiş diyaliz borucuklarını karşılaştırmışlardır. 

iyaliz borucuklarının 24 saatlik süre sonunda ortama verdikleri 

rs-HCl'ün konsantrasyonu ıs ug/ml olarak saptanırken etilen vinil 

setat %75 - TTS %25 karışımından hazırlanan fibrillerin 10. gUnün 

onunda ortalama 643 ug/ml konsantrasyonunda TTS'i ortama verdik

eri gözlemlenmiştir. Mikrobiyolojik de~erlendirmelerde, kombine 

edavi sonucu periodontal mikrobiyotada saptanan spiroket sayısın

aki azalmanın sadece diştaşı temizli~i uygulanan bölgelere oranla 

iha yüksek olduqu ancak tedavi yöntemleri arasında istatistiksel 

çıdan anlamlı farklılıklar saptanmadığı belirtilmiştir. 
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'aşıyıcı madde olarak etilen vinil asetat yerine atelokollagen 

:ilm kullanımı başka bir araştırmacı grubu tarafından denenmiştir 

so.sı> _ Gerçekleştirdikleri ilk çalışmada çapraz bağlantılı kolla

ren filmlere 1/1 oranında TTS karıştırarak 4-8 mm derinli~indeki 

ıeriodontal ceplerin içerisine uygulamışlardır< 50 >. Bu uygulamanın 

rdından dişeti oluğu likitinden örnekleme yaparak , taşıyıcı 

·ilmden ortama geri salınan TTS'in antimikrobiyal etkilerini in

•itro koşullarda incelemişlerdir . Kollaqen film taşıyıcı ile uyqu-

anan TTS, uygulamayı izleyen onuncu günde dişeti olu~u likitinde 

7-180ug/ml konsantrasyonunda saptanmıştır. Daha sonraki çalışmala

· ında ise 4 mm'den daha derin periodontal ceplerde kollagen taşıyı-

ı ile TTS uygulamasının klinik ve mikrobiyolojik sonuçlarını de

: erlendirmişlerdir <51 >. Çalışmada ağız bakımı eğitimi verilmemiş 

ireylerde yerel TTS uygulamasından önce ve sonra mikrobiyal plak 

ndeksi, gingival indeks, sondalama derinliği, sondalamada kanama 

e faz - kontrast mikroskobunda hareketli çomaklar ve spiroketlerin 

o~unlu~u değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda deney gurubunda 3-

haftalara kadar uzanan bir süre boyunca sondalamada kanamada 

nlarnlı azalmalar saptanırken plak ve gingival indeks değerlerinde 

ontrol gurubu ile kıyaslandığında anlamlı azalmalar gözlenmemiştir 

areketli çomak ve spiroketlerin sayısında 3 haftalık süre boyunca 

nlamlı azalmalar saptanmıştır. Araştırmacılar kollagen film ile 

ygulanan TTS'in 2-3 hafta boyunca gerek klinik gerekse bakteriyo

ojik açıdan etkin bir şekilde uygulandığı ortama geri salınımının 

erçekleştiğini bildirmişlerdir . 

ynı grup araştırmacı ardışık yerel TTS uygulamalarının etkinli~ini 
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e araştırmışlardır <52 >. Bu çalışmalarında birer hafta ara ile 4 

ez kollaqen film taşıyıcısı ile hazırlanan TTS - HCl, 4 mm ve daha 

erin periodontal cepler içerisine uygulanmıştır. Çalışmanın.sonuç

arı, sondalamada kanama indeksinin 4 ile 7. haftalar arasında baş

angıç değeri ile kıyaslandığında anlamlı azalmalar gösterdiğini 

rtaya koymuştur. Mikrobiyolojik değerlendirmelerde de koloni oluş

uran bakteri sayısında belirgin azalmalar gözlenmiştir. özellikle 

iyah pigmentli BacLeroides grubunda ve spiroketlerin sayısında 4-

. haftalar arasında, başlangıç değeri ile karşılaştırıldığında 

nlamlı azalmalar saptamışlardır. 

erçekleştirilen bir di~er in-vitro çalışmada, bioabsorbable madde

ere yüklenen TTS'in etki süresi ve etkinliği incelenmiştir< 45 > . Bu 

alışmada doksisiklin akrilik şeritlere polimerizasyon sırasında 

30 oranında yerleştirilmiştir. Diğer deney grupları ise Surgicel, 

ollacote ve Tissel'den oluşan taşıyıcı maddelerin %2 'lik doksisik

in çözeltisinde çeşitli sürelerde bekletilmesi ile oluşturulmuştur 

n - vitro koşullarda serum fizyolojik veya insan serumu içerisinde 

O gün inkübe edilen örnekler, gerek ortama bıraktıkları doksisik

in, gerekse salınan TTS miktarının antibakteriyel özellikleri açı

ından değerlendirilmişlerdir. Serum içerisinde inkübe edilen akri

lk şeritler kısmen, Surgicel ise 2. günde tamamen rezorbe olmuştur 

1celenen taşıyıcılardan surgicel ve Tissel hem ortama bıraktları 

)ksisiklin miktarı, hem de bu salınımın yol açtıqı antibakteriyel 

tki açısından di~er deney gruplarından üstün bulunmuştur. 

ışka bir grup araştırmacı gerçekleştirdikleri in - vivo çalışmada 
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TS yüklenen etilen vinil asetat fibrilleri ile subqingival TTS 

rrigasyonunun etkilerini karşılaştırmışlardır <79 >. irrigasyonun 

rdından dişeti oluqu likitinde saptanabilen TTS düzeylerinde loga

itmik bir azalma gözlenmiştir. Monolitik fibriller ise 10 gün bo

oyunca. ortalama 1590 ug/ml konsantrasyonunda TTS'i ortama bırak

ışlardır . Çalışmada dikkati çeken bir nokta taşıyıcı fibrillerin 

eriodontal cep içerisinden uzaklaştırılmasını takiben dişeti olu~u 

ikitinde saptanabilen TTS konsantrasyonundaki azalmanın, irri

asyon örneklerinde gözlemlendiği gibi logaritmik özellikler ta

ımasıdır. 

erel TTS uygulamaları için kullanılan bir diğer taşıyıcı madde 

eyaz petrolatumdur. Beyaz petrolatum visköz kıvamda yarı katı bir 

addedir. Genellikle dermatoloji ve oftalmolojide ilacın ortama 

avaş salınımı için taşıyıcı madde olarak kullanılmaktadır. Yapılan 

ir başka çalışmada beyaz petrolatuma %40 oranında TTS - HCl karış

ırmışlardır <24 >_ orta ve ileri şiddette periodontitisli bireyler 

alışmaya alınmışlar ve denekler 4 ana gruba ayrılarak ya sadece 

eyaz petrolatum - TTS karışımı, ya beyaz petralotum tek ba -

ına, veya diştaşı temizliği/ kök yüzeyi düzleştirilmesi işlemi 

ygulanmıştır. Hiçbir işlem uygulanmayan örnekler ise kontrol 

rubunu oluşturmuşlardır. Beyaz petrolatum periodontal cep içeri

ine irrigasyon şırıngası ile uygulanarak ilacın dişeti oluğu liki

ine salınımı 1, 8, 24, 72 ve 168. saatlerde incelenmiştir. Bunun 

anısıra klinik parametreler ve subgingival flora bakterilerinin 

orfotipik de~erlendirmeleri o, 2 , 4, 8, 12 . haftalarda qerçekleş

irilmiştir. Dişeti olu~u likitinde TTS en az Uç gün boyunca sapta-
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abilmiş ve belirlenen konsantrasyonun ortalama değeri 115,8 ug/ml 

larak bulunmuştur. Aynı zamanda başlangıç günü de~erleri ile kı-

3slandığında yerel TTS uygulaması sondalama derinliklerinde ve 

ondalamada kanama indeksinde belirgin azalmalara neden olmuştur. 

ireketli çomakların ve spiroketlerin sayısında azalma saptanırken 

okların sayısında artma gözlenmiştir. Benzer bulgular diştaşı te

izliqi / kök yüzeyi düzleştirmesi uygulanan örneklerde de kayde

ilmiştir. Araştırmacılar yerel TTS uygulamasının tek başına diş

iŞı temizliği/ kök yüzeyi düzleştirilme işleminin yerine geçeme

ece~ini ancak subgingival mikrobiyal plak kontrolunda etkin bir 

~ntem olduğunu vurgulamışlardır. 

erçekleştirilen bir başka çalışmada TTS ile hazırlanmış kollagen 

ilmler II. derecede furkasyon defektlerine uygulanmıştır c53 > _ 

ilışma 4 grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Gruplar; yalnız TTS/ 

~llagen film uygulanan örnekler, kök yüzeyi düzleştirmesi uygula

in örnekler, mekanik tedavinin yerel TTS uygulaması ile destek l en

i~i örnekler ve kontrol örneklerinden oluşturulmuştur. O, 4, 6, 

~ 8.haftalarda mikrobiyal plak indeksi, gingival indeks, sondala -

ida kanama, sondalama derinli~i ve mikrobiyolojik deqerlendirmeler 

~rçek leştirilmiştir. Gerek kök yüzeyi düzleştirilen örneklerde, 

~rekse kombine tedavi uygulanan örneklerde sondalama derinliğinde 

~ mikrobiyal topluluğun yoğunluğunda belirgin azalmalar gözlemlen

Lştir. Kombine tedavi uygulanan grupta dikkati çeken nokta ise 

)ndalamada kanamada belirgin bir azalmanın ve klinik ataşman düze

lnde anlamlı bir kazancın görülmesidir. Çalışmacılar bulgularını 

ik yüzeyi düzleştirmesinin furkasyon defektlerinin tedavisinde 
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etkin bir yöntem olduğu, ve yerel TTS uygulamasının elde edilen 

sonuçları olumlu yönde etkileyebilece~i şeklinde yorumlamışlardır. 

Polimetil metakrilat taşıyıcı maddesi ile periodontal cep içerisine 

uygulanan klorheksidin, metronidazole, ve TTS'nin etkilerini ince

leyen bir çalışmada.uygulamaların etkisi subgingival mikrobiyolojik 

sayımlarla gerçekleştirilmiştir <80 > 1/1 oranında taşıyıcı ile 

karıştırılan ilaç örnekleri kök yüzeyi düzleştirme işlemleri uygu

lanarak veya uygulanmadan periodontal cepler içerisine yerleştiril

dikten sonra bu bölgeler periodontal pat ile 1 hafta boyunca kapalı 

tutulmuştur.Çalışma sonunda klorheksidinin subgingival mikrobiyota

nın yapısını değiştirmediği, metronidazolün ise kısman etkili oldu

ğu saptanmışt ır. TTS uygulanan gruplarda ise beli r g i n bir şekilde 

subgingival mikrobi yotanın etkilendiği ancak TTS'e duyarlı mikro

organizma ların sayıs ı nda da dikkate değer artışlar olduğu sap

tanmıştır. 

Yerel ilaç kullanımının bir başka şekli ise irrigasyon yolu ile 

ilacın arzu edilen bö lgeye i l etilmesidir . Pek sık olmamakla birlik

te TTS çözeltileri periodontal cep içerisine irrigasyon yolu ile de 

uygulanmışlardır. 

TTS'lerin subgingival irrigasyonunu konu alan bir çalışmada 6 mm' 

den daha der in periodontal ceplerde klorheksidin, TTS veya serum 

fizyolojik ile uygulanan kök yüzeyi dilzleştirme işleminin etkinliği 

klinik pa r ametreler ve karanlık alan mikroskopisi ile değerlendi

rilmiştir<48>. Araştırmacıların elde ettiği bulgular kemoterapötik-
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lerle gerçekleştirilen irrigasyonun iyileşme üzerinde etkisi olma

iığını göstermektedir. Bunun yanısıra tedaviyi takip eden 6 aylık 

ıüre boyunca spiroketlerin mikrobiyal plaktaki yoğunluğunun tedavi 

incesi düzeye ulaşmadı~ı çalışmanın bulguları arasında yer 

ılmaktadır. 

~TS çözeltilerinin irrigasyon çözeltisi olarak kullanılmasına diğer 

>ir örnek çalışmada ise araştırmacılar çalışma grubunu sondalama 

lerinliği ortalama 5,6 mm olan erişkin periodontitisli bireylerden 

,luşturmuşlardır< 67 >. Deney gruplarına serum fizyolojik irrigasyo -

tU, TTS (5 mq/ml) irriqasyonu , diştaşı temizliqi / kök yüzeyi düz -

eştirmesi işlemlerinden yalnız biri uygulanmıştır. Kontrollü ola

ak gerçekl eştirilen çalışmada irr iqasyon işlemleri her 48 saatte 

ıir 2 hafta boyunca; mekanik tedavi ise başlangıç değerlendirmele-

inden hemen sonra uygulanmıştır. Klinik ve mikrobiyolojik yöntem -

erle yapılan degerlendirmeler subgingival TTS irrigasyonunun sub -

ingival mikroflorada mekanik tedaviye benzer etki ler oluşturduğunu 

rtaya koymuştur. Ancak araştırmacılar mekanik tedavi yapılmaksızın 

ubgingival TTS irrigasyonunu önermemektedirler. 

TS irrigasyonunun konu edildiiji bir diijer çalışmada araştırmacılar 

1 ve %10'luk 20 ml TTS çözeltisi ile gerçekleştirilen irrigasyonun 

tkilerini in-situ koşullarda incelemişlerdir< 79 >. özel irrigasyon 

ırınqası ile yaklaşık 5 dakika boyunca uygulanan TTS çözeltisinin 

liminasyonu dişeti oluğu likitinden alınan örneklerde araştırıl

ıştır. %10'luk konsantrasyonda yapılan irrigasyonun ardından 

işeti oluğu likitinde 4. günde yaklaşık 10 ug/ml konsantrasyonunda 
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rTS'e rastlanmıştır. Araştırmacılar irrigasyonun ardından dişeti 

>lu~u likitindeki TTS konsantrasyonundaki düşüşün logaritmik özel

.ikler taşıdığını ve %10'luk TTS irrigasyonunu izleyen 66 saat 

>oyunca dişeti oluğundaki rrs konsantrasyonunun ağız mikrobiyota

ıındaki bakterilerin %90'ını inhibe edici konsantrasyonda bulundu

Junu bildirmişlerdir. 

ıuraya kadar sözü edilen çalışmaların felsefesinde TTS'lerin anti-

1akteriyel ve antienzimatik özelliklerinden hedef dokularda daha 

'azla yararlanmak yatmaktadır. TTS'lerin suda çözündükleri zaman 

luşturdukları asidik çözeltiler ve mineralize dokularda CaCO 3 ve 

idroksiapatite bağlanma özellikleri yerel TTS kullanımına yeni bir 

,oyut getirmiştir. Do~rudan kök yüzeyine uygulanan TTS çözeltileri

in yüzeye baqlandıqı ve değişen sürelerle biyolojik aktif yapıda 

eri salınımının saptanması ve asidik özellikleri nedeni ile yüzey 

apısını etkilemeleri, kök yüzeylerine TTS'in yerel olarak uygulan

.ası için yeni bi r gerekçe o l uşturmuştur. Bu konuda yapılan çalış

alara değinmeden önce periodontal hastalıktan etkilenmiş kök yü

üzeylerinin yapısının kısaca gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

eriodontal hastalıktan etkilenmiş kök yüzeylerinin sitotoksik et

ileri uzun zamandan beri bilinmektedir <4 • 3 e>. Lipopolisakkarit 

apısında olan endotoksinlerin periodontal hastalıktan etkilenmiş 

öklerde sementin yapısında bulunduğu konusundaki görüşlere, sağlam 

emellere dayanmamakla birlikte, '80 öncesi yayınlarda rastlan

aktadır<20>. Daha sonraki yıllarda bazı araştırmacılar sementin 

ipısında 10 um. derinliqe kadar endotoksinin varlığını ileri 
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ürerken <21 > , diğer bir grup araştırmacı bu bulguların seçilen 

raştırma yöntemlerindeki teknik hatalardan kaynaklandığını ve ger

ekte endotoksinin sementin yapısına penetre olmadığını, yüzeye 

utunduğunu ve bu tutunmanın tahmin edildiği kadar da güçlü olmadı

ını ortaya koymuştur< 1 • 42 • 54 >. Hastalıktan etkilenmiş sementin 

üzey özelliklerini inceleyen temel calışmalarda, bağlantı epiteli

in apikal e göç ettiği bölgelerde açığa çıkan sement yüzeyinin bir 

aplama ile maskelendiğini ve bu yüzey kaplamasının kuronale 

idildikçe ka lınlaştı~ı nı ortaya koymuştur <25 > ve sözü edilen 

üzey kaplamasının mineralize olduğu daha sonraki araştırmalarda 

elgelenmiştir <26 >. Mikroorganizmaların sementin derin katmanla

ında ve ha tt a denti n içeri sinde varlığınının saptanmas ı <2 >, 

apılan kök yüz eyi düzleş t i rmesi işlemlerine rağmen dişin derin 

atmanl arı nda mikr oo rganizmal a rı n var l ı ~ ının belirle nmes i <3 > 

üzleşt irme işleminden sonra eser mikt arda lipopolisa kka r itlerin 

ök yüz ey i nde saptanması <15 > kök yüzeyi düzleştirme işlemlerinin 

tkiliğin i n ve ama çlarının yeniden gözden geç irilmesine neden 

!muştur . Kök yüzeyi düzleştirme işleminin temel amacı biyolo j ik 

larak kabul edilebilirliği yüksek kök yüzeyleri oluşturmaktır. Bu 

ekanik işlemin etkinli~ini arttırmak amacı ile yüzeylerin kimyasal 

e biyolojik yöntemlerle işlenmesi uygulamanın sonucunu olumlu 

önde etkilemektedir <19 > 

ullanılan kimyasal yöntemlerin başında sitrik asit veya TTS çö

eltileri ile kök yüzeylerinin demineralizasyonu gelmektedir' 16 > . 

iyolojik uygulamalar ise daha çok ekstrasellüler matriks protein

eri ve polipeptit büyüme faktörleri üzerinde odaklanmıştır <77 > 
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Yüzeyel TTS uygulamasının diş dokularına etkileri üç ana başlık 

altında incelenebilir: 

I.Yüzeyel uygulanan TTS'lerin kök yüzeylerine ba~lanması ve 

ortama geri salınımı, 

II.Asidik özellikler taşıyan TTS çözeltilerinin kök yüzeyi 

topografyasında yol açtığı değişimler, 

III.Yüzeyel TTS uygulamalarının kök yüzeyi üzerindeki sitolojik 

etkileri. 

I.Yüzeyel uygulanan TTS'lerin kök yüzeylerine ba~lanması ve ortama 

geri salınımı: 

fTS'lerin kök yüzeyine uygulanması hakkında gerçekleştirilen ilk 

ln - vitro çalışmada TTS, trotrisin, vankomisin, spiramisin , 

<anamisin, neomisin ve aktinobolin sülfat'ın sığır dişleri üzerinde 

~lak oluşumunu engelleme yeteneği değerlendirilmiştir' 7 >. çalış

nada 4x8x2 mm boyutlarında hazırlanmış diş örnekleri steril insan 

t ükürU~ü ile kaplanıp çeşitli antibiyotik çözeltileri içerisinde 

iki dakika bekletilmişlerdir. Ardından A.viscosus, A.naeslundii 

Lle ekilen buyyon içerisine yerleştirilen diş örnekleri 24 saat 

;nkübe edilmişlerdir. Dis örneqi üzerine tutunan ve kültür ortamın

la serbest olarak bulunan mikroorganizmalar sayısal açıdan de~er

.endirilmiştir. çalışmanın sonuçları gerek mikrobiyal plak oluşu

munun, gerekse buyyon içerisinde mikroorganizma yo1unlu1undaki 

ırtışın en etkin bir şekilde TTS'ler tarafından engellendiğini 

>rt~ya , koymuştur. 
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TS molekülünün hidroksiapatit kristalleri ile oluşturdukları bağ

antının yapısı başka bir çalışmanın konusu olmuştur< 9 >. Çekilmiş 

nsan dişleri 0,5 - 20 mg/ml konsantrasyonlarındaki TTS çözeltileri 

çerisinde 24 saat bekletildikten sonra kesitleri alınmış, floresan 

ikroskobu ve mikroradyografi teknikleri ile incelenmişlerdir. 

eğerlendirilen örneklerde mine ve dentin demineralizasyonu, den

inde daha fazla olmak üzere mine ve dentinde floresan madde varlı

ı, yüksek konsantrasyonlarda diş yüzeylerinde sarı-düzensiz kris

al yapılanımı saptanmıştır. Araştırmacı bulgularını mine ve dentin 

le TTS arasındaki bağlantının fizyokimyasal yollarla gerçekleştiği 

eklinde yorumlamıştır. 

aha sonra yayınlanan bir başka çalışmada 0,01/ 0,1/ 1,0/ 10 mg/ml 

onsantrasyonlarındaki çeşitli TTS çözeltilerinde farklı sürelerle 

ekletilen sağlıklı mine ve dentin örneklerinin bakteri kolonizas

onunu engelleme potansiyeli in- vitro koşullarda incelenmiştir 

10 > En düşük konsantrasyonlardaki TTS çözeltileri dışındaki 

iğer konsantrasyonlarda bekletilen mine ve dentin örnekleri, bek

etilme süreleri ve TTS yoğunluğu ile doğru orantılı genişlikte 

ahibisyon alanları oluşturmuşlardır. Dentin örnekleri ile elde 

1ilen inhibisyon alanları, mine örneklerinin oluşturduklarından 

3ha geniş olarak belirlenmiştir. Araştırmacılar sonuç olarak 

enenen TTS türevleri arasında doksisiklinin, seçilen araştırma 

)Şulları altında en etkili TTS türevi olduğunu belirtmişlerdir. 

ine ve dentine bağlanan TTS'lerin antibakteriyel etkilerinin in

itro ortamlarda ortaya konulmasından sonra aynı grup araştırmacı 
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3ntibakteriyel etkinin süresini belirlemeye çalışmışlardır <11 >. 

Bu amaçla gerçekleştirdikleri in-vitro çalışmada insanlardan elde 

ettikleri sağlıklı mine ve dentin örneklerini 0,01/ 0,1/ 1,0/ 10 

ng/ml konsantrasyonlarındaki çeşitli TTS çözeltilerinde 24 saat 

Jekletmişlerdir. Ardından örnekleri ya kurutarak 200 gün saklamış

lar; veya 30 dakika, 24 saat, 5 gün boyunca yıkadıktan sonra kuru

tarak 200 gün bekletmişler; ya da 35 güne varan de~işik sürelerle 

3Ürekli yıkamışlardır. Bu şekilde hazırlanan örnekler s.sanguis ile 

!kilmiş agar üzerine yerleştirilip, oluşturdukları antibakteriyel 

ıtki değerlendirilmiştir. Her üç grupta yıkama ve kurutma işlemleri 

)rneklerin ekilmiş aqar üzerinde oluşturdu~u antibakteriyel etkinin 

tzalmasına neden olmakla birlikte, grupların hiçbirinde bekletilme 

5ekli ne olursa olsun, bu etki tamamen ortadan kalkmamıştır . Çalış

ıacılar denenen TTS türevleri içinde doksisiklin grubuna ait ör

ıeklerin 35 günlük sürekli yıkama işlemine ra~men, antibakteriyel 

:apasitelerinin ancak %50 ' sini yitirdi4ini belirtmişlerdir. 

,zet olarak yayınlanan in-vitro bir çalışmada, sı~ır dişlerinden 

lde edilen dentin örneklerinin 0,5 um/ml - 200 mg/ml arasındaki 

eri seyreltilmiş TTS çözeltileri içerisinde 3 - 5 dakika bekletil

.esini takiben yerleştirildikleri A.naeslundii ile ekilmiş buyyonda 

luşturdukları antibakteriyel etki deqerlendirmişdir ce, Dentin 

rneklerinin yüzeylerinde mikroorganizma ço~almasının ortama salı

an TTS nedeniyle inhibe edildiğinin belirlendiği çalışmada, 

entin örneklerinin TTS çözeltisinde 3 veya 5 dakika bekletilmesi 

in sonucu de~iştırmedi~i araştırmacılar tarafından vurgulanmıştır. 
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TS çözeltisinde dinlendirilen dentin örneklerinin ağız içi bakteri 

remesi üzerinde olan etkisi de incelenmiştir< 12 >. Bu çalışmada 

nsan ktiçükazılarından elde edilen sağlıklı dentin örnekleri 10 

g/ml konsantrasyonundaki doksisiklin çözeltisinde 10 dakika bekle

ildikten sonra ortodontik bantlar yardımı ile üst çene büyük azı 

işlerine bağlanmışlardır. Kontrollu olarak gerçekleştirilen çalış

ada, ağız ortamına yerleştirilen örnekler 2, 24 ve 120. saatlerde 

ağlandıkları yerlerden çıkartılarak üzerilerindeki mikroorganizma 

opluluğunun sayısal değerlendirmesi yapılmıştır . Kontrol örnekleri 

le kıyaslandığında, doksisiklinde dinlendirilen dentin parçaları

ın yüzeylerine daha az mikroorganizma tutunduğu belirlenmiştir. 

u özellik 2 ve 24.saatlerde ağız ortamından uzaklaştırılan örnek

erde istatistiksel anlam taşırken, 120. saat örneklerinde kontrol 

rubu ile aralarındaki fark anlamlı değildir. Çalışma in-vivo 

oşullarda TTS'lerin bağlandıkları yüzeylerden uygulandıkları orta

a biyolojik olarak aktif bir yapıda geri salınımını ortaya koyması 

çısından iyi bir örnek oluşturmaktadır. 

TS'lerin uygulandıkları dentin yüzeylerine ba~lanma yeteneklerinin 

e geri salınımının incelendi~i bir di4er çalışmada sığır dişlerin

en elde edilen dentin örnekleri 10, 25, 50, 75, 100, 150 ve 200 

g/ml konsantrasyonlarındaki 3 H-TTS-HC1 çözeltilerinde beş dakika 

ekletilmişlerdir< 83 >. TTS'in bağlandığı yüzeylerden geri salınım 

iktarı radyoaktif işaretleme yöntemi ile değerlendirilmiştir. 50 

g/ mı konsantrasyonu üzerindeki TTS çözeltilerinin dentine bağ

anma potansiyelleri 4,7 ug/mm2 olarak belirlenmiştir. Bağlandığı 

entin yüzeylerinden ortama salınan TTS düzeyi uygulamadan hemen 
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onra yaklaşık 20 ug/ml olarak belirlenirken, 48 saat sonra bu 

Uzey 4,2 ug/ml olarak tesbit edilmiştir. Ortama salınan TTS'in 

iyolojik aktivitesi ise, TTS'de dinlendirilen dentin örneklerinin 

.naeslundii ekilen buyyon içerisine yerleştirilip, dentin örnek

eri yüzeyinde ve kültür sıvısında üreyen mikroorganizma topluluğu

un sayısal açıdan degerlendirilmesi ile belirlenmiştir. Çalışmanın 

u bölümünde dentin yüzeyinde ve buyyon içerisinde üreyen mikroor

anizmaların sayısında belirgin azalmalar gözlenmiştir.Araştırmacı

ir bu sonuçları, TTS'lerin mikroorganizma üremesini inhibe edici 

tkisinin bakterilerin yüzeylere tutunmasını engellemesinden çok, 

ntibakteriyel özelliklerinden kaynaklandığı şeklinde yorumlamış

ardır. 

rs'in dentine ba~lanma şekli de incelenmiştir <17 >, Bu çalışmada 

1rmemiş yirmi yaş dişlerinden hazırlanan örneklerin dentin kanal -

ıklarındaB geçirilen 45 Ca, technetium-99m, 3 H-TTS-HC1 çözeltile

tnin, kanalcıklardan geçerken uğradıkları konsantrasyon kayıbı 

e~erlendirilmiştir. 45Ca çözeltisini %100, 3 H- TTS- HC1 çözeltisi 

55-75, technetium-99m çözeltisi %0 konsantrasyon kayıbına uğra

ıştır. BaQlandıkları dentin yapısından ortama geri salınımları 

1celendiğinde TTS'in bazik çözeltiler ve su ile bağlandığı yüzey -

erden çözündü~ü ve çözünme hızının çözücü maddenin akış hızı ile 

)ğru orantılı olduğu ortaya konmuştur. su ve bazik çözeltilerin 

er ikisinde de TTS'lerin çözünmesi araştırmacılar tarafından 

~ntin - TTS bağlantısının özgün olmayan ba~larla gerçekleştiği ve 

~ti~ dönüşümlU oldu~u şeklinde yorumlanmıştır . 
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~TS' lerın periodontal hastalıktan etkilenmiş insan sernentine 

:utunmasını inceleyen bir çalışmada 1, 10, 50, l00mg/ml konsantras-

1onlarındaki doksisiklin çözeltileri 3 dakika sement ve dentin 

>rneklerine uygulanmış ve ardından örnekler çeşitli sürelerle insan 

;erumu içinde inkübe edilmişlerdirc 23 >_ inkübasyon süresinin so

lunda üç değişik mikroorganizma ile ekilen agar üzerine yerleştiri

en örnekler oluşturdukları inhibisyon alanlarının genişlikleri-

çısından de~erlendirilmişlerdir. Araştırmacılar dentin örnekleri

.in oluşturdukları inhibisyon alanlarının sement grubundan daha 

eniş olmasına karşın aralarında istatistiksel açıdan anlamlı 

arkların olmadı~ını belirtmişlerdir. Çalışmada örneklerin 14 

ünlük serum içinde inkübasyonu sonucu ortama salınan doksisiklinin 

.iktarında azalma oldu~u gösterilmiş ve denenen konsantrasyonlar 

rasında 100 mg/ml ninen etkin konsantrasyon olduğu vurgulanmıştır 

uraya kadar sözü edilen çalışmalardan elde edilen ortak bulgular 

öyle özetlenebilir: 

TTS çözeltilerinde bekletilen mine ve dentin örneklerinin 

yüzeylerine TTS molekülü bağlanabilmektedir, 

Yüzeylere bağlanan TTS miktarı uygulanan TTS çözeltisinin 

konsantrasyonu ile doğru orantılıdır, 

TTS'nin geri salınımının süresi, uygulanan çözeltinin konsan

trasyonuna, uyqulama süresine ve geri salınımın qercekleştiği 

ortama ba~lıdır, 

Mine, dentin ve sement örneklerine yüzeye! uygulama ile bağlanan 

TTS in - vitre ve in - vivo koşullarda biyolojik aktivitesini 

koruyarak yerleştirildi~! ortama geri salınmaktadır, 
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e . Periodontal hastalıktan etkilenmiş insan sementine ve dentinine 

ytizeyel uygulanan TSS eşit miktarlarda bağlanabilmektedir. 

II .Asidik özellikler taşıyan tetrasiklin çözeltilerinin kök yüzeyi 

topografyasında yol açtığı değişimler: 

Bu konu ile ilgili yayınlanan ilk özet çalışmada bir yan bulgu 

olarak 1 mg/ml konsantrasyonundaki (pH 3) TTS çözeltisinin sı~ır 

dişlerinden elde edilen dentin yüzeyinden pelikılı kısmen uzaklaş

tırdığı, 10 mg/ml (pH 2 , 5) ve daha yüksek konsantrasyonlarda ise 

pelikılın dentin yüzeyinden tamamen kaldırıldığı bildirilmiştir< 8 >. 

Daha kapsamlı bir başka çalışmada yine yan bulgu olarak TTS çözel -

tilerinin yüzeye! uygulanmalarında yüzey topografyasına etkileri 

incelenmiştir < 53 > Sığır dişlerinden hazırlanan dentin örnekleri -

nin yüzeyleri zımpara kağıdı ile düzleştirilmiş ve ardından 10, 25, 

50, 75, 100, 150, 200 mg/ml konsantrasyonlarındaki TTS çözeltile

rinde beş dakika bekletilmişlerdir. TEM ile incelenen kontrol ör -

neklerinde zımparalamaya bağlı smear tabakası gözlemlenirken, TTS 

uygulanan örneklerde bu tabakanın ortadan kaldırıldı~ı ve dentin 

kanalcıklarının ağızlarının ortaya çıktı~ı belirlenmiştir. Araştır

macılar TTS uygulanan dentin yüzeylerinde gözlenen de~işimin 

sitrik asit uygulamalarında belirlenen de~işime benzedi~ini 

bildirmişlerdir. 

Yüzeyel TTS 

pelikıl ve 

miştir <13 > 

uygulamasının dentin yüzeyinde yol açtı~ı değişimler, 

mikrobiyal plak oluşumu üzerindeki etkileri de incelen

Çalışmada insan küçükazılarından hazırlanan sağlıklı 
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entin örnekleri 10 mg/ml (pH2,S) konsantrasyonundaki doksisiklin

Cl çözeltisi içinde 10 dakika bekletildikten sonra ortodontik 

raketler yardımı ile ağız içinde üst çene azı dişlere sabitlen

.iştir . 2, 8 , 24 ve 120. saatlerde ağız ortamından uzaklaştırılan 

rnekler dentinin yüzey özellikleri, pelikıl ve mikrobiyal plak 

luşumu açısından değerlendirilmişdir. 

entin yüzeyinde asitle dağlanmaya benzer 

Doksisiklin uygulamasının 

etkiler oluşturduğu 2. 

aat örneklerinde gözlemlenmiştir. 8.saat örneklerinde ise dentin 

üzeyinde ince bir tabaka oluştuğu ancak bu tabakanın su ile 

ıkamada kolaylıkla ortadan kaldırıldı~ı saptanmıştır. 24.saat 

rneklerinde yüzeyde mikrobiyal plak benzeri bir oluşum saptanmakla 

irlikte aynı sürede ağız içerisinden çıkartılan kontrol örnekleri 

le kıyaslandığında plak oluşumunun daha düzensiz ve sınırlı kaldı

ı belirlenmiştir. 120 . saat örneklerinde ise kontrol grubunda çok 

elirgin mikrobiyal plak oluşumu saptanırken, doksisiklin uygulanan 

rneklerde bazı alanlarda dentin kanalcıklarının ağızlarının görü -

ebildiği ve mikrobiyal plak oluşumunun kümeler halinde gerçekleş -

iği belirlenmiştir . Araştırmacı bulgularını dentin üzerine yüze -

el doksisiklin uygulamasının dentin yüzeyinde demineralizasyona 

ol açtı~ı. pelikıl oluşumunu yavaşlatıp dentin yüzeyine tutunması

ı bozdu1u ve mikrobiyal plak oluşumunu geciktirdi~! şeklinde 

orumlamıştır . 

üzeyel uygulanan TTS - HCl ve sitrik asitin kök dentininin yüzey 

zelliklerinde yol açtığı değişimlerin karşılaştırmalı olarak ince

enmesi de araştırma konusu olmuştur <37 > Sitrik asit (pH l} ve 

rs (ph 3,5) dentin yüzeyinden smear tabakasını kaldırabilme,dentin 
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3nalcıklarının a~ızlarını açı~a çıkartabilme, ve peritübüler den -

ini demıneralize edebilme yetenekleri açısından karşılaştırılmış -

ırdır. TTS uygulanan örneklerde smear tabakasının ço~unlukla or -

ıdan kalktı~ı. ancak zaman zaman yüzeyde organik artıklara rast

ındığı belirtilmiştir. Sitrik asit uygulamasından sonra ise smear 

ıbakasının tamamen ortadan kalktığı gözlenmiştir. Her iki uygulama 

?ntin kanallarını aynı oranda açığa çıkartmasına karşın morfomet

Lk ölçümler sitrik asit uygulaması ile peritübüler dentin demine -

ılizasyonunun daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmacılar 

~s konsantrasyonunun dağlama yeteneği üzerinde etkili olabileceği

. ve daha yüksek konsantrasyonlarda farklı sonuçlar elde edile -

.lece~ini bildirmişlerdir. 

~s çözeltilerinin dentin yüzeyinde yol açtığı topografik deği

mler üzerinde odaklanan çalışmaların ortak noktaları şöyle 

:etlenebilir: 

Dentin yüzeyinde oluşturulan smear tabakası yilzeyel TTS 

uygulamalarından etkilenmektedir. Bu etkileri konsantras

yonları, dolayısı ile pH'ları ile yakından ilgilidir. 

Dentin yüzeyinde pelikıl oluşumu yüzeyel TTS uygulamaları ile 

kısmen engellenebilmekte ve/ veya pelikılın dentin yüzeyine 

tutunması zayıflatılabilmektedir . 

ı. Yüzeye! TTS uygulamalarının kök yüzeyi üzerindeki sitolojik

etkileri: 

~~e kültürü düzeyinde bu konuya ilk olarak de~inen yayında ı . 

. ıoo, · 200 mg/ml konsantrasyonlarında TTS uygulanan sıQır denti -
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.inin yüzeyine fibronektin (FN) ve lamının (LM)'in tutunma potansı

·elleri değerlendirilmişdir <82 >. Beş dakikalık TTS uygulamasının 

rdından steril serum fizyolojik ile yıkanan örnekler 1251-FN veya 

25 1-LM ile 5 , 10, 15, 30 dakika sığır serumu içeren hücre kültürü 

ıvısında inkübe edilmişlerdir . Epitel ve mezenkim kökenli hücre -

erin uygulama sonrası dentin yüzeyine tutunma miktarlarının da de

erlendirildiği çalışmada TTS uygulamasının yüzeye FN tutunmasını 

rttırırken LM tutunmasını azalttığı, bunun yanısıra mezenkim kö

enli hücrelerin epitel hücrelerine göre TTS uygulanan dentin yüze

ine daha fazla tutunduğu belirtilmiştir. 

ynı araştırmacı grubunun bir öncekinin devamı niteliğindeki çalış

asında sığır dişlerinden elde edilen dentin örnekleri üzerinde TTS 

~gulamasının FN, LM ba~lanmasına: insan epitel veba~ dokusu hile -

elerinin dentin yüzeyine tutunması ve çoğalmasına etkileri değer -

~ndirilmişdir <76 >. Dentin yüzeyine TTS uygulaması sonucu LM'nin 

ızeye tutunmasında azalma gözlenirken, FN'in tutunmasında artma 

3ptanmıştır. Dentin yüzeyine FN tutunması lOOmg/ml ve üstü konsan

~asyonlarındaki TTS uygulamalarında en yüksek de~erleri vermiştir. 

Lşeti epitel ve fibroblast hücreleri ile gerçekleştirilen tutunma 

ılışmasında da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Kontrol grubunda 

!ntin yüzeylerine fibroblastlara oranla beş kat daha fazla tutunan 

>itel hücreleri, yüzeylere TTS + FN uygulamasının ardından fibro

.astlara oranla daha az sayıda tutunmuşlardır. Hücrelerin tutun

Lkları yüzeylerde ço~alma miktarının da incelendiqi çalışmada 

>ntrol örneklerinde epitel hücrelerinin daha hızlı çoğaldı~ı 

ıotanırken, deney örneklerinde fibroblastların ço~alma hızında 
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artma, epitel hücrelerinin çoğalma hızında azalma gözlenmiştir. 

Yapılan çalışmada dentin yüzeyine 50-100 mg/ml konsantrasyonların

da Tts çözeltilerinin 5 dakika uygulanmasının ardından FN (2,5 

mg/ml) uygulamasının fibroblastların dentin yüzeylerine tutunmasını 

arttırdığı ortaya konmuştur . Araştırmacılar geliştirdikleri biyo

kimyasal yöntem ile dentin yüzeylerinin işlenmesinin hUcre tutun

ması ve büyümesi üzerinde seçici özellikler yaratabilece~ini ileri 

sürmüşlerdir. 

Aynı grup araştırmacı bu varsayımlarını sınamak için yeni bir 

araştırma yöntemi geliştirmişlerdir. Seçilmiş hücre migrasyonu yön

temi olarak isimlendirdikleri çalışmalarında hücrelerin kemotaktik 

faktörlere olan yanıtını biyokimyasal olarak işlenmiş dentin yüzey

leri ile hücre toplulukları arasına 8 u çapında gözenekleri olan 

filtre yerleştirerek incelenmiştir <78 >. Bu sayede hazırlanan den

tin yüzeyine do~ru olan hücre hareketleri incelenmiştir . Hücrelerin 

oiyokimyasal olarak işlenmiş dentin yüzeyindeki hareketleri ise 

ientin yüzeyinin bir tarafının biyokimyasal yöntemle işlenmesi di -

3er tarafına ise deney hücrelerinin yerleştirilmesi ile gerçekleş

:irilmiştir. Çalışmada fibroblastların FN ve endotelyal hücre 

)üyüme faktörüne doğru hareket ettiği ve dentin yüzeylerinin TTS + 

~N veya TTS + endotelyal hücre büyüme faktörü ile işlenmesinin 

:ibroblast göçünü ve çoğalmasını arttırdığı belirlenmiştir. Epitel 

tücrelerinin göçünün ve çoğalmasının ise dentin yüzeylerinin LM 

.le işlenmesi sonucu arttığı gözlemlenmiştir. Çalışmacılar hücre -

.erin bu şekilde yönlendirilmesi ile epitel hücreleri ile fibro

>lastların biyolojik yanıtını değiştirebilecek biyokimyasal uygula-
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naların da farklı olduğunu göstermiş l erdir. 

<ök yüzeylerine uygulanan TTS ' lerin in - vivo etkilerini ilk olarak 

ieğerlendiren çalışmada Beagle köpeklerinde periodontal defektler 

raratmak için gerçekleştirilen periodontal cerrahi sırasında kök 

rüzeylerine uygulanan %l'lik TTS - HCl'ün (pH 2,6) yeni ataşman 

>luşumu üzerindeki etkileri incelenmiştir <18 > Operasyonlardan 

ıltı ay sonra alınan blok kesitlerde bağ dokusu ataşmanının 

>rtalama 3,1 mm kuronal yönde ilerlediği, buna karşın epitelin 

tpikale göçüne rastlanmadığı bildirilmiştir. Yeni alveol kemiği 

rapımının kuronal yönde 1,8 mm ilerledi~inin saptandığı çalışmada 

:ök rezorbsiyonu ve ankiloz ihmal edilebilecek kadar az gözlenmiş

:ir. Araştırmacılar elde ettikleri bulguların sitrik asit çalışma

arının sonuçlarına benzediğini, ancak artı değer olarak TTS'lerin 

tntibakteriyel ve antienzimatik özelliklerinin olduğunu, bu nedenle 

ök yüzeyinin işlenmesinde sitrik asite alternatif oluşturdu~unu 

,elirtmişlerdir. 

ir yıl sonra bir başka çalışma grubu tarafından yayınlanan in

ivo çalışmada ise dentin yüzeyine uygulanan TTS çözeltilerinin 

ara iyileşmesinin erken dönemindeki etkileri incelenmiştir <27 > 

entin yüzeylerine 100 veya 200 mg/ml konsantrasyonlarında TTS 

özeltileri uygulandıktan sonra, dentin örnekleri sıçan sırtlarına 

ranskütan olarak implante edilmişlerdir. Bu örnekler ı. ve 10. 

ünde implante edildikleri yerlerden çıkartılarak histometrik de

erlendirmeye alınmışlardır. Araştırmacılar TTS uygulanan dentin 

üzeylerine yara iyileşmesinin erken döneminde tutunan ba~ dokusu 
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ücrelerının sayıca arttığını gözlemelerine karşın, ba~ dokusu f1b-

1llerin1n tutunmasında artış saptanamadığını bildirmişlerdir. 

eriodontal hastalıktan etkilenmiş insan dişlerinde in-situ gerçek

eştirilen bir başka çalışmada periodontal cerrahi sırasında kök 

Uzeylerine düzleştirme işlemi yapıldıktan sonra bir gruba yüzeyel 

TS (100 mg/ml), bir diğerine yilzeyel TTS + FN uygulanmış ve üçüncü 

rup da kontrol grubu olarak bırakılmıştır es>. Operasyonlardan 

O gün sonra kontrol ve deney örnekleri blok kesitler halinde çı

artılmış ve histojik yöntemlerle incelenmiştir. Kontrol örnekle -

inde iyileşmenin uzun epitelyal bağlantı ile gerçekleştiği gözle -

irken deney gruplarında ise az olmakla birlikte bir miktar re -

taşman saptanmıştır. Çalışmanın en ilginç bulgusu ise TTS uygula

an örnek grubunda gözlenen bağ dokusu ataşmanı artışının, TTS + FN 

rubundan daha fazla olmasıdır. 

üzeyel uygulanan TTS'lerin sitolojik etkilerini inceleyen çalışma

arın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde şu noktalar dik -

at çekmektedir: 

Yüzeylerine TTS uygulanan dentin örneklerine FN in - vitro 

ortamlarda daha rahat tutunmaktadırlar, 

TTS + FN veya TTS + LN uygulanan dentin yüzeyleri, in-vitro 

ortamlarda epitel ve mezenkim kaynaklı hücrelerin yüzeye tutunma 

ve göç yetene~ini yönlendirebilmektedir, 

In-vivo çalışmaların sonuçları uyum göstermemektedir . Kimi ça -

lışmalar TTS'nin kök yüzeyine uygulanmasının yeni ataşmana uygun 

ortam saqladıqını iddia ederken. kimileri bu uvqulama ile an-
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cak re-ataşman elde edilebileceğini ileri sürmektedir. 

ıaha önce 

tkilenmiş 

,ağlandığını 

gerçekleştirdiğimiz çalışmada periodontal hastalıktan 

sement örneklerine yüzeyel uygulanan doksisiklinin 

ve yerleştirildiği ortamda biyolojik olarak aktif 

·apıda geri salındığını belgelemiştik< 23 > . Bu araştırmamızda elde 

·dilen sonuçların ışığı altında ve periodontal tedavide yüzeye! 

.etrasiklin uygulaması ile ilgili yayınlar incelendiğinde bazı 

.oktaların tam olarak araştırılmadığı gözlenmiştir . Araştırılmayan 

ıu noktalar çalışmamızın amaçları olarak düşünülmüştür: 

- Yüzeye! uygulanan tetrasiklinlerin sement topografyasında yol 

açtığı değişimler aynı örnekler üzerinde kontrollü olarak ince

lenmemiştir. Bu çalışmada periodontal hastalıktan etkilenmiş, 

yüzeyi düzleştirilmiş ve düzleştirilmemiş sement örneklerinin 

yüzey morfolojisinin asidik olan tetrasiklin çözeltilerinden 

nasıl etkilendiğinin taramalı elektron mikroskobu ile gözlenmesi 

hedeflenmiştir. 

- Tetrasiklin uygulanan periodontal hastalıktan etkilenmiş sement 

yüzeylerine periodontal membran fibroblastlarının ve dişeti 

epiteli keratinositlerinin tutunma yeteneğinin karşılaştırılması 

ve bunun tetrasiklin çözeltisinin asidik özelliğinden mi kaynak

landığı, yoksa tetrasiklin molekülünün bir bütün olarak hücre 

tutunmasında etken olup olmadığının in-vitro koşullarda incelen

mesi amaçlanmıştır. 
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:alışmanın iki boyutlu olması nedeni ile gereç ve yöntem iki ana 

>aşlık altında toplanmıştır . Bunlar taramalı elektron mikroskobisi 

. ekniği ve hücre kültürü tekniğidir.Bu araştırma istanbul Oniversi

:esi Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı ve New 

·ork Eyalet üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji 

illa bilim Dalı'nda gerçekleştirilmiştir. 

- Taramalı Elektron Mikroskobisi Yöntemi: 

·alışmanın bu bölümünde erişkin periodontitisi nedeni ile çekim 

,ndikasyonu konulmuş on adet tek köklü insan dişi kullanılmıştır. 

rnek seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır: 

seçilen dişin çevresindeki ML, L, DL, MB, B, DB sondalama nokta

larının tamamında Smm'yi geçen sondalama derinliği olması, 

Dişe destek alveol kemiğinin %50 veya daha fazla kayıbının rad

yografik olarak belirlenmesi, 

çekimden önceki üç aylık dönemde hastanın periodontal tedavi 

görmemiş olması, 

Kök yüzeyinde çürük veya restorasyon bulunmaması. 

seçilen dişin endodontik tedavi görmemiş olması. 

ekimden hemen sonra dişler serum fizyolojik içerisinde yıkanıp, 

şlenilinceye kadar +4° C'da serum fizyolojik içerisinde saklanmış

ardır. Daha sonra her diş düşük devirli, su soğutmalı elmas teste

e ile bukko-lingual yönde dişin uzun eksenine paralel bir şekilde 

esılmişlerdir. Elde edilen mesial parçalar kök yüzeylerine doksi -

iklin uyRulamasında deney grubunu oluştururken, distal parçalar da 
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;ontrol, yanı doksisiklin uygulanmayan kök yüzeyleri olarak kulla -

ıılmışlardır. Ayrıca deney ve kontrol grupları düzleştirilmiş ve 

\üzleştirilmemiş kök yüzeylerini içeren iki alt gruba ayrılmıştır. 

:ök yüzeylerinin yalnız aproksimal orta alanları düzleştirilmiş, 

,öylece çevre alanlar düzleştirilmemiş kök yüzeyi grubunu oluştur -

ıuştur. Kök yüzeyi düzleştirme işlemi düşük büyütmeli {lOx) birdi

eksiyon mikroskobu altında kullanılmamış 13/14 Columbia küretleri* 

le on ardışık darbe uygulanarak gerçekleştirilmiştir. örnekler 

üzleştirme işleminden sonra yüzeylerine gevşek olarak tutunan ar -

ıkların uzaklaştırılması için 20 sn. serum fizyolojik içerisinde 

alkalanmışlardır. 

00 mg/m l konsantrasyonundaki doksisiklin çözeltisi, distile su 

çerisine doks i sik l in - HCl(Sigma D- 9891) eklenerek hazırlanmıştır. 

azırlanan bu çözeltinin pH'sı 2 olarak belirlenmiştir. Kontrol çö

eltisi ola r ak serum fizyoloj i k seçilm i ştir. Deney grubu örnekleri 

in herb i r i 3'er dakikalık süreler ile ayr ı ayr ı 5 ml doksisiklin 

özeltilerinde bekletildikten sonra 30 sn süre ile serum fizyolojik 

çinde çalkalanmışlardır. 

ök yüzeylerinin hazırlanmasından sonra örnekler kritik derecede 

urutma işlemine alınmışlardır. Bu işlemin ilk aşamasında örnekler 

ırası ile %30, %50, %70 ve %90'lık etanol içerisinde 30'ar dakika 

ekletilmişlerdir. Ardından %100 amyl asetat ve %100 etanol'ün 1/1 

ranındaki karışımında 10 dakika bekletilmiş ve son olarak da %100 

Hu-Friedy, Chicago Il. A.B.D. 
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etanol içerisinde çalkalanmışlardır. ikinci ve son aşamada ise ör -

nekler kritik derecede kurutma cihazına* yerleştirilip sıvı co 2 

ile işlem görmüşlerdir. 

Tamamen suyu uçurulan örnekler aluminyum tablalar üzerinde sabit

leştirildikten sonra kuronlarının en tepe noktasından ve en apikal 

noktalarından iletken gümüş boya yardımıyla aluminyum tabla ile 

bağlantıları sağlanmıştır. Ardından su soğutmalı anod ile donatı! -

mış bir elektron atlatma cihazı* ile yüzeyleri altın tabaka ile 

iletken bir şekilde kaplanmıştır. örnekler Arnray** TEM ile farklı 

büyütmelerde incelenmiştir. Gözlemler Polaroid 52 tipinde filmlere 

kaydedilmiştir. 

3- Hücre Kültürü Yöntemi: 

çalışma kapsamında kullanılan periodontal membra.n fibroblastlar-ı 

(PMF) ortodontik nedenlerle çekim endikasyonu konulmuş üst ikinci 

ktiçükazılardan elde edilmişdir. Yine aynı hastalardan imzalı olur -

ları karşılığı alınan biyopsilerden de dişeti epiteli hücreleri, 

keratinositleri (DEK) üretilmiştir. Çalışmanın tamamında kulanılan 

hücreler beş ayrı bireyden alınarak tüm hücreler deney anında üçün

cü pasajlarında olacak şekilde hazırlık yapılmış ve çalışmanın her 

aşaması beşer- kez tekrarlanmıştır. 

* Ladd Research Industries. Burlington, VT. A.B.D. 

** Arnray. Bedford, MA. A.B.D. 
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;ement örnekleri, erişkin periodotitisi tanısı konulmuş bireylerin 

;ekilen 30 sürekli dişinden elde edilmiştir. örnek seçiminde aşağı

laki klinik kriterler göz önüne alınmıştır. 

Seçilecek dişin MB, B, DB, ML, L, DL bölgelerinin her birinde 

sondalama derinliklerinin 5 mm'yi geçiyor olması; 

Dişe destek alveol kemi~inde %50 veya daha fazla kaybın radyolo

jik olarak kanıtlanması; 

. . Çekimden önceki 6 aylık dönemde hastanın herhangi bir nedenle 

antibiyotik kullanmamış olması: 

Çekimden önceki 3 aylık dönemde hastanın peridontal tedavi gör -

rnemiş olması; 

Kök yüzeylerinde çürük ve restorasyon bulunmaması. 

sement örneklerinin hazırlanması: 

eriodontal hastalıktan etkilenmiş dişler çekildikten hemen sonra 

ekletilmeden se r um f izyoloj i k ile yıkanıp işlenil i nceye kadar +4° 

'da serum fizyolojik içerisinde saklanmışlardır. Çekimi yapılan 

işler üzerinde ba~lantı epitelinin en kuronal seviyesi, diseksiyon 

ikroskobu altında, çekimden sonra kök yüzeyinde arta kalan ba~lan

ı artıkları rehber alınarak keskin bir bistilri ile işaretlenmiş -

ir. İşaretlenen bu seviyenin kuronalinde kalan kök bölgelerinden 

er dişten bir adet olmak üzere 2 mm kalınlığında kök parçaları su 

)ğutmalı elmas testere* ile kesilerek hazırlanmıştır. Ardından bu 

rneklerin sement yüzeyleri kullanılmamış 13/14 columbia küretleri 

Broriwtll, Rochester NY. A.B.D. 
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ile diseks1yon mikroskobu altında on ardışık darbe uygulanarak 

düzleştirilmiştir. Hazırlık aşaması tamamlanan örneklerin herbiri 

tamponlanmış fosfat çözeltisi (TFÇ) içeren ayrı ayrı tüpler içeri

sine konularak otoklavda sterilize edilmişdir . Hücre kültürü çalış

maları gerçekleştirilene kadar TFÇ içinde +4° C'da depolanmıştır. 

-D1şet1 epiteli keratinositlerinin hazırlanması: 

D1şet1nden alınan biyopsi örnekleri keratinosit transfer ortamı 

(KTO) (Ek-1) içine yerleştirilerek laboratuvara aktarılmışlardır. 

örneklerin epitel içeren bölümleri diseksiyon mikroskobu altında 

bistüri yardımı ile altındaki bağ dokusundan olabildi~ince ayrıl

mıştır. Hazırlanan bu epitel parçaları lxl m.m'lik parçalara kesile

rek KTO ile beş kez yıkanmıştır. Ardından bu parçalar petri kutula

rı içerisine yerleştirilip on dakika süre ile kurumaya bırakılmış -

lardır. Kuruyarak petri kutularının tabanına yapışan örneklerin 

üzerine KTO dikkatlice dökülmüştür. Petri kutuları +37° C'da %7 COa 

ve %93 hava ortamında üç gün inkübe edilmişlerdir. üçüncü günün 

sonunda petri kutularındaki KTO, keratinosit yetiştirme ortamı 

(KYO) (Ek-2) ile değiştirilmiştir. Petri kutularındaki KYO üç günde 

bir tazelenmiştir. Yedinci günün sonunda kültür ortamına yerleşti -

rilen epitel parçalarından ilk keratinositlerın göç etmeye başladı

~ı gözlenmiş ve 12. günün sonunda göç eden hücreler yeterli yo~un -

luğa ulaştığı için, hücrelerin birinci pasajları gerçekleştirilmiş

tir. Hücrelerin birinci pasajları yapılırken hücre ekimi sırasında 

kültür ortamına karışan bağ dokusu hücreleri ayırıcı enzimleme yön

temi ile ayrılmışlardır . Hücre ayrımı tamamlandıktan sonra elde 

edilen saf DEK'leri kültürü daha önceden hazırlanan ışınlanmış 3T3 
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Eibroblastları içeren petri kutularına mümkün olan en düşük yo~un -

luk ile ekilmişlerdir. Birinci pasajın sonunda ise DEK %90'lık yo -

1unluğa ulaştıklarında önce 3T3 hücrelerinden ayrılmış ardından 

1ücre dondurma ortamı (Ek-3) içine lxl0 6 hücre/ml konsantrasyonunda 

ilınıp -196° C'da sıvı nitrojen içerisinde dondurularak saklan -

~ıştır. 

·Periodontal membran fibroblastlarının hazırlanması: 

ırtodontik nedenlerle çekimi yapılan küçükazılar bekletilmeden 

'.ibroblast transfer ortamı (FTO) (Ek-4) na alınmıştır. Laboratuvar

la steril şartlar altında beş kez aynı ortam içerisinde yıkandıktan 

ıonra kök yüzeylerinin 1/3 orta bölümü keskin bir kUret yardımı ile 

.azınarak çekim sonrası kök yüzeylerine yapışık kalan periodontal 

ıembran artıkları toplanmıştır. Kazınan bu artıklar petri kutusu 

çerisine dağınık bir şekilde yerleştirilip inkübatör içinde kuru -

·arak yapışması için on dakika bekletilmişdir. Yapışma sağlandıktan 

onra petri kutularına FTO ilave edilerek +37° C'da %7 C02, %93 ha

a ortamında üç gün inkübe edilmişlerdir. üçüncü günün sonunda FTO, 

ibroblast yetiştirme ortamı (FYO)(Ek-5) ile de~iştirilip, her dört 

ilnde bir ortam tazelenerek 3 - 4 haftalık bir süre beklenilmiştir. 

a~ dokusu parçalarından ilk PMF göç etmeye başlayıp yeterli yo~un

uqa ulaştıklarında birinci pasajları gerçekleştirilmiştir. Birin

i pasajın sonunda PMF'ları %90'lık yo~unluija ulaştıklarında hücre

er l x 10 6 hücre/ml konsantrasyonunda hücre dondurma ortamı içinde 

196° C'da sıvı nitrojen içinde dondurularak saklanmıştır. 

Jndurulan hücreler deneyden 1-2 haftalık süre önce nitrojen banyo-
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;undan çıkartılarak çözülmüş ve ikinci pasajları gerçekleştirilmiş

ir. Hücreler 100 mm'lik petri kutularında %90'lık yo~unlu~a ulaş -

ıklarında üçüncü pasajları yapılmış ve kültür ortamı 6 , 5 K 10 6 

ücre/ml konsantrasyonuna getirilmişlerdir. 

Kök yüzeyine hücre tutunma süresinin belirlenmesi: 

u amaçla iki yöntem kullanılmıştır. önce sement yüzeylerine tutu -

an DEK ve PMF petri kutularına ekimlerini izleyen her yarım saatte 

ir elektronik hücre sayacı ile sayılmışlardır . Ardından kültür 

rtamından her saat başı çıkartılan sement örnekleri yüzeylerine 

utunan hücrelerin morfolojisi açısından incelenmiştir . Bu gözlem

er üç saatlik sürenin DEK ve PMF'nın tutunması için optimal oldu -

unu ortaya koymuştur. 

Deney çözeltilerinin hazırlanması: 

oksisiklin - HCl çözeltisi distile su içerisinde 100 mg/ml konsan

rasyonunda saf doksisiklin-HCl'den (Sigma D-9891) hazırlanmıştır. 

u şekilde elde edilen çözeltinin pH'ı 2 olarak belirlenmiştir. 

ynı pH'da HCl çözeltisi elde edebilmek için distile su içerisine 

ygun miktarlarda 12 N HCl eklenmiştir . Kontrol çözeltisi olarak 

FÇ (pH 7) kullanılmıştır. 

Sement yüzeylerine hücre tutunması deneyi: 

ement örnekleri beşerli gruplar halinde üçer dakika 5ml doksisik -

in - HCl, HCl veya TFÇ içerisinde bekletilmişlerdir. Ardından 

vrı ayrı 5 mı TFÇ içinde 30 sn çalkalanıp 24 hazneli bakteriyolo

ik petri kutularına aktarılmışlardır. Her hazne içerisine yerleş-
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:irilen sement örnekleri grupları belirtilecek şekilde işaretlen-

1işlerdir . Daha sonra örneklerin bulunduğu her hazneye 1 ml kültüre 

:dilmiş hücreler 6,5 x 106 hücre/ ml konsantrasyonunda plastik 

ıipetler ile aktarılmışlardır. Deneyin bu aşamasında kullanılan 

ıücre besi yerlerine antibiyotik ilavesi yapılmamıştır. Petri kutu

arı inkübatördeki 20° açı ile yatay yönde salınım yapan platform 

ızerine yerleştirilip 37° C' da %7 C02 ve %93 hava ortamında üç saat 

nkübe edilmişlerdir . İnkübasyon süresi sonunda sement örnekleri 

>etri kutularından çıkartılarak başka petri kutularına aktarılmış

ardır. Gevşek tutunan hücrelerin ayrılması için TFÇ ile kısaca 

rıkanan örnekler yüzeylerine tutunan hücrelerin sayılabilmesi için 

ıyrıştırma işlemine alınmış, PMF grubuna ait örnekler bu aşamada 

ıerbiri 2 ml TFÇ + EDTA çözeltisi içeren deney tüpleri içinde 5 dk. 

nkübe edilmişlerdir. DEK ise aynı yöntemle, ancak tripsin + EDTA 

· TFÇ ile inkübe edilmişlerdir. Bu yöntemle yüzeylerden ayrıştırı

an hücrelerin parçalanmasını engellemek için her deney tüpüne 5. 

lakikada 8 ml hücre kültürü sıvısı eklenmiştir. Hücre içeren bu 

:özeltiler elektronik hücre sayacı ile üçer kez sayılmışlardır. 

ıer örnek için yapılan bu Uç sayımın aritmetik ortalaması.o örnek 

1üzeyine tutunan hücre sayısını temsil etmiştir. Daha sonra kök 

,arçalarının çeperleri bilgisayarın okuyucu ucu ile taranarak 

·evrelerinin uzunlu~unun birim değeri elde edilmiştir. Buradan da 

ıücrelerin tutunmasına izin verilen çevre yüzeylerinin alanı 

,esaplanmıştır . Yüzeye tutunan toplam hücre sayısı, elde edilen 

•üzey alanının sayısal de~erine bölündti~ünde birim kare yüzeye 

.utunan hücre sayısı hesaplanmıştır . Sonuçlar çift yönlü varyans 

ınalizi ile değerlendirilmiştir. 
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Taramülı elektron mıkroskobu bulgulurı: 

M Çalışmasında gözlemlerımız ba9lantı epıtel1 artıklarının hemen 

ronaltnde kalan, mikrobıyal plak içermeyen bölge uzerınde yo~un -

ştırıldı (Re91rn 1). 

c~ım l: Pet ıvdont..ıl Cı.bın tobiiOl, qozl<!nıll•rııı qerçt1kleştırıldlqı 
ıkrobıy..ı l plukları yok:ıuıı .ıld!ı. (xtıO) 
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riodontal hastalıktan etkilenmiş kök yüzeyleri: 

k yUzeyı, sementın copogratlk özelliklerini maskeleyen bir tabaka 

e kaplanmış olarak gözlemlenmiştir (Resim 2a). Daha yüksek bllyllt-

ile bcıkıldıl'.)ında yüzeyde yumuşak hatlı küresel çıkıntıların ol

ıl'.)u scıptanıfiıştır (Resım 3). Bu yükseltilerin aralarında tek tek ya 

, koloniler halinde mikroorganızmaların varlıijı dikkat çekmektedir 

ınların yanısıra yüzeyde çatlak hatlarına rastlanmıştır. 

esım 2a: Yüzeyı düzleştırilmiş / düzleştir1lmem1ş semene bölgele
ının birlikte qorüntusu. Doksisıklin uygulanmayan bu örnekte sol 

.st köşe dUzleşcırilmemıs. sa~ alt köşe ise düzlestirllmis sement 
·üzeyinı qöstermekcedir. (xl500) 
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~esim J: Kö k yüzeyı dilzleştirtlmem1ş ve doksıstklln uyqulanmamış 
Seffient yuzcy1. Yüzeyın ozelltklerıni saklayan tabaka bu buyütmede 
foha belırgindıı-. Kok ve comak n,ortotıpındeki mikroorqanızmalar ve 
3rtıkları ku,escl çıkıntıların arasında birlkmtşlerdır. (x4000) 
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>e riodontal hastalıktan etkilenmiş ve kök yüzeyi düzleştirme işlemi 

ıygulanmış sement yüzeyleri: 

lüzeyın genel görünümü kök yüzeyi düzleştirme ışleminde oluşan me

:anik sürtünmeye bağlı gözlenen smear tabakasını düşündUrrnektedir 

Resım 2a. 4 ) . Kuretın çalışma yönüne paralel . sürtünme ışlemı ne

lenıyle oluşmuş çızgılenmeler ve oluklar mevcuttur. Resim 4'de bu 

,ıuşumlar daha açık olarak qörülmektedir. Ayrıca küretln çalışma 

·önUnU dik kese n yüzey çatlaklcırı belirgindir. Bu çatlakların sür

ünme gerilıminden oluşan yüzey yırtılma hatları mı. yoksa kurutma 

şleminden kayndklanan çatlaklar mı oldu~u açıklık kazanmamıştır. 

!Sim 4: Kö k yüzeyi duzl eşc lrı lmlş ancak doksisikl in uygulanm.ııuı,;ı 
!mene yuzeyt. sürtünme sonucu gelişen smear tabakası ve yüzey gı 
ıntileriııın aıalarınd• birike n mlkroorqanızm.ılar dıkkat çekmekte
lr. (x4000 ı 



:riodontal hastalıktan etkilenmiş ve doksisiklin uygulanmış 

ik yüzeyleri: 

ik yüzeyine doks1siklin uygulanması sonucu yüzey morfolojisinde 

ı~ışiklıkler gözlenm1şt1r(Resım 2b, Sa,b). Per!odontal hastalıktan 

:kilenmış kök yüzeylerınde daha önce saptanan ve yüzey öze llikle

tnı maske l eyen tabakd doksıs1kl1n uygulamasından sonra gözleneme

ıkcedir. Bu tabaka ıncelmiş ya da tamamen ortadan kalkmış olabı

ıı. Resim J'de gözlenen yumuşak hatlı çıkıntılar yerler ı nı daha 

lvri, da~ görünt usu veren cık ı nt ılara terk ecmışcır ( Resim ~a). 

t:ment yüzeyirıın pürüzsiız qörünumu ortadan kalkmıs. daha duzensiz 

lr yüzey l::lenı,nı uyandıııııaktadır. Daha yüksek buyütme ile bakıl

ı~ındü yüz~y yapıs,rıdJ lltlerın oldugu izlanımtnı vert:n cızgılen 

eler gör~lnıektedır (Resını Sb). 

~
e.sım 2b: Kok yüzeyı düzleştirme işlemi uygulanmış/ uygulanmamış 
emene yuzeyı. Sol usr köşede düzleşc1r1lmiş. saq alt köşede ise 
üzleşnı ı lmeınış semene yüzeyi görülmektedir. ( ııl SOO) 



tsım ~a: Perıodontal hastal1ktJn atkllenmış ve sadece yüzeye! dok 
tsıklın uygulanmış seıneııt yıJzey1. Düzensiz ve sıvrl sayılabtlecek 
ıkıncılat yuztyın genel karakterini oluşturmaktadır. Bu cıkıntıla
ın çapları l - 4,5 u arasında deqlşmektedir. (x4000) 

esim 5b: Aynı bölgenin daha yüksek büyütmesinde, yüzeyin lifsel 
apısı daha belirgindir. (ı..8000) 



Per i odon t a l hasta l ıktan etki l enmış , yüzeyi düz leşt iri lmi ş ve 

doksisi k li o uygul anmış semeot örnekleri: 
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vuzeyde bırıkıncı tabdkasının gözlenememesi sadece yüzeyi düzleşti

rılmiş örneklerle kıyaslandığında yüzeyden smear tabakasını andıran 

tabakunırı kaldırıldı4ını ve/veya farkılaştırıldığını göstermektedır 

(Restm 2b, ba.b). KOretln çalışma yönOnO gösteren oluk ve çizgilen

melerin olmaması bu yaklaşımı desteklemektedir. Yüzey retikü ler bir 

yapı ortaya koymaktadır. Daha yüksek büyütmede, yüzeyin matrlkslnln 

ortaya çıktığını düşündüren lifsel bir yapı görülmektedir (Resım 

6b). Lif l er demetler halınde olabildiklerı glbı tek tek de gözlene

bJ lmektedır. Ayrıca yüzeyde düzensiz lakünler görülmektedir. 

Resim 6a: Pı:rlodontal hastalıktan etkilenmiş ve yüzeyı düzleştlril
dıkten sonrd dokslstklln uyqulanmıs sı:ment örneqı. Yüzeyde qözlenerı 
laküner .ıl.ıııl.nın c.ıı,l<-11 ı 0,1 - 0,6 u arasında deqlşmektedlr. 

(x4000) 
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egim 6b: Aynı bölgenin ddha yüksek büyütmesı. Yüzey dağlanmış !z
enimi uyandırmaktadır. Tek tek yada demetler halinde kollaqen lit 
er belirqındır. (xOOOO) 
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- Hilcre killtilril çalışmasının bulguları: 

jk yilzeyine hücre tutunınası için gerekli optimal sürenin belirlen

esi için yapılan ön çalışmanın sonuçları tablo 7'de verilmiştir. 

l ön çalışmada kök yüzeylerine tutunan DEK ve PMF hücrelerinin or

,lama değerleri bırlikte değerlendirilmiştir. 2,5 saatlik inkübas

,n süresince silreklı artma eğiliminde olan tutunan hücre miktarı, 

.5 - 3,5 saatleri arasLnda plato deqerı oluşturduğu ve daha sonra 

~şmey başludıqı belirlenmiştir. Hücre tutunmasının en yüksek 

eqeri 3. saatte elde edılmiş ve bu tutunmanın niceliği morfolojik 

larak da belqelenmıştlr (Resim 7). ön çalışmada elde edilen diğer 

ir bulgu ise hücre sıvısında yaratılan 20° llk yatay dalgalanma 

areketinin hücre tutunmasını olumlu etklledığinı n belirlenmesidır. 

aha qeniş açılarla yaıatılan dalgalanmalarda tutunan hücre sayı

ında azalmalar saptanmıştır. 

ınkübasyon 
sliresı(saat) 

0,5 

l 

1,5 

2 

2,5 

J 

1 

3,5 

1 
4 

Tutunan hucre 
sayısı 

210 

46U 

600 

690 

710 

740 

720 

620 

Tablo 7: DEK ve PMF'nın optlmal tu 
tunma sürelerinin belirlendiği ôn 
çalışmada elde edilen zaman - hilcr e 
tutunması ı l işk.ısi. 
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sım 7: Yukarıdakı resimde ı.saac sonunda kok yüzeyine tutunması 
roamlanmaMıŞ PMF nucresi ızlenmektedır(x4000). Hücre henüz yüzey 
erinde normal yayvdn mortolo]ısıne erismemiştir. Aşaqıdak1 sımde ıse tutunmasını tamamlamış PMF hücresi izlenmektedtr( xl500) 
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ki ayrı kimyasal yöntem ve kontrol grubu ile gerçekleştirilen hüc

e tutunması deneyinin sonuçları tablo-8, şekil-9 da verilmiştir. 

D-HCl HCl TFÇ D-HCl 

11788 t 4745 tr 8794 11788 
PMF :t * .t * .t .t 

1876 * 1460 1954 1'876 
* * * * * *-

5724 6513 9518 5724 
DEK :t .t * .t lı :t 

1382 1588 1 1408 'il. 1382 

ablo 8: Hücre tutunması çalışmasının sonuçları.Tüm grupların bir
irleri ile ilişkisinin açık olarak görülebilmesi için doksisiklin 
rubunun sonuçları iki kez verilmiştir. Ortalamaların ve standart 
apmaların verildikleri kutuların aralarındaki yıldızlar istatis
iksel anlamları göstermektedir. *** p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

15.000 

14.000 

13.000 

12.000 

11.000 

10.000 

9.000 

8.000 

7.000 

6.000 

5.000 

4.000 

.,_ ----
1 
1 
ı 

Doksisiklin-ııcı 

T ,,," 
1 " 
1 "" 
1 ,,," 

" 

HCl 

" " " 
" " 

Tfç 

PMF 

~kil 9: sement örneklerinin farklı çözeltilerle işlenmesi sonucu 
lzeylerine tutunan hücrelerin sayısal değerleri arasındaki ilişki. 
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alışmanın sonuçları hücre grupları açısından değerlendirildiğinde 

er iki hücre grubunun da HCl ve kontrol yöntemlerinde parelel so

uçlar verdiği gözlenmektedir. DEK hücreleri hem HCl hem de DFÇ 

ruplarında daha fazla tutunma sağlamışlardır, ancak PMF ile arala

ındaki fark istatistiksel açıdan anlam taşımamaktadır. Doksisik

in grubu değerlendirildiğinde ise tersine bir etkileşim söz konu

udur. PMF grubu doksisiklin uygulanan kök yüzeylerine DEK gurubuna 

ranla daha fazla tutunmakta ve aralarındaki fark ileri derecede 

p<0,001) istatistiksel anlam taşımaktadır. 

ücre grupları kendi içlerinde uygulanan yönteme göre değerlendi

ildiğinde, PMF grubunda, doksisiklin uygulanan yüzeylere tutunan 

ücre sayısı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında doksisiklin le

ine gözlenen fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Buna kar

ın doksisiklin grubu HCl grubu ile kıyaslandığında aralarında dok

isiklin lehine ileri derecede (p<0,001) istatistiksel anlam taşı

in bir fark söz konusudur. HCl grubu kontrol grubu ile kıyaslandı

tnda kontrol grubu lehine istatistiksel açıdan anlamlı (p<0,01} 

ir fark belirlenmiştir. 

~K hücrelerinin farklı yöntem ve kontrol grupları ile ilişkisi in

~lendi~inde doksisiklin uygulanan örneklere tutunan hücre sayısı

Ln TFÇ uygulanan kontrol grubuna oranla belirgin derecede az ve 

~alarındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı {p<0,01) olduğu 

ıptanmıştır. HCl uygulanan örneklere hücre tutunması da kontrol 

·ubuna oranla daha azdır ve aralarındaki fark p<0,05 düzeyinde 

~tatistiksel anlam taşımaktadır. Doksistklin uygulanan grupta tu-
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unan hücre sayısı HCl grubuna göre daha az olmakla birlikte iki 

·öntem arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanamamıştır. 



53 

T A R T I Ş M A 
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alışmada TTS türevleri arasından doksisiklinin seçilmesinin nedeni 

aha önce yayınlanan çalışmalarda yüzeye! uygulanan doksisiklin 

~zeltilerinin denenen diğer TTS türevlerine göre dentin dokusuna 

aha kalıcı ba~landı~ının belirtilmesidir.Bjorvatn ve ark. çalışma

arında TTS-HCl, oksitetrasiklin ve doksisiklin-HCl çözeltilerinde 

ekletilen dentin örneklerinin agar difüzyon inhibisyon yöntemi ile 

fgulanan ilacı bağlama potansiyellerini karşılaştırmışlardır< 10 >. 

ilışmada doksisiklin çözeltilerinde bekletilen örneklerin uygula -

3n diğer çözeltilere oranla daha geniş inhibisyon alanları oluş-

1rdukları bildirilmiştir. Bir yıl sonra aynı araştırmacı grubu TTS 

e türevlerinde 24 saat bekletildikten sonra beş gün yıkanıp 200 

in kurutularak bekletilen dentin örneklerini oluşturdukları anti -

3kteriyel etki açısından değerlendirmişlerdir< 11 >. Bu uygulama ile 

im gruplarda antibakteriyel etkinin azaldı~ı ancak bu azalmanın 

)ksisiklin grubunda diğer gruplara oranla daha sınırlı olduğu bil

lrilmiştir. Bu çalışmaların ışığı altında doksisiklinin yüzeyel 

rgulamalarda di~er TTS türevlerinden daha etkin oldu~unu düşündU

imüz ve daha önce gerçekleştirdi~irniz çalışmamız< 23 > ile bütünlük 

ığlaması için çalışmamızda sadece doksisiklin kullanımını seçtik. 

ılışmamızın tamamında gözlemlerin yoğunlaştığı kök yüzeyi bölümü 

lğlantı epitelinin hemen kuronalinde kalan 2 mm'lik yüzey parçası

Lr. Cerrahi periodontal tedaviyi izleyen iyileşme döneminde yeni 

:aşman oluşması beklenen bölge alveol kemiğinin en kuronal seviye

lnden itibaren kök yüzeyinde kuronale doğru ilerleyen alandır. 

ıyınlanan yeni ataşman çalışmaları yeni sement ve periodontal 

lflerin oluşumunun bu bölgede 1 ile 5 mm'lik bir alanda gerçekleş-
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. iğini ortaya koymuştur< 41 • 57 >. Bu nedenle çalışmamızda gözlemlenen 

.ök yüzeyi bölgesi yukarıda sözü edilen sınırlar içerisinde tutul -

ıuştur . 

lduğunun 

örnekleme sırasında periodontal ceplerin aktif yada pasif 

belirlenememesi nedeniyle, bağlantı epitel! kaybı ile 

,eriodontal hastalığın zaten belgelendiği bölge hedef doku olarak 

eçilmiştir. 

eçilen bölgenin deneylere hazırlanması sürecinde dokunun dehidras

ona u~rayıp özelliklerini yitirmemesine özen gösterilmiş ve örnek

er yöntemin gerektirdi~! biçimde ya serum fizyolojik yada TFÇ 

çinde kontrollü ısıda saklanmışlardır . 

alışmanın her aşamasında gerçekleştirilen-kök yüzeyi düzleştirme 

şlemi daha önce kullanılmamış 13/14 Columbia küretleri ile gerçek

eştirilerek düzleştirme işleminde küret yüzeylerinin aşınmış olma

ından kaynaklanabilecek farklılıkların oluşması engellenmiştir. 

EM çalışmasında seçilen yöntem sayesinde doksisiklin uygulanan ve 

yqulanmayan gruplar arasında örnek alınan dişlerin farklı olmasın

an kaynaklanabilecek farklı sonuçlar aynı dişten hem deney hem de 

ontrol örnekleri hazırlanarak engellenmiştir. Burada 100 mg/ml 

onsantrasyonu dışındaki doksisiklin konsantrasyonları ve dentin 

rubu daha önceki mikrobiyolojik çalışmamızın< 23 > sonuçları dikkate 

lınarak çalışma kapsamına alınmamışlardır. 

Ocre kültürü çalışmasında seçilen yöntem gerek örnek seçimi,gerek

e deneyin gerçekleştirilme şekli açısından daha önce denenmemiş 
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ir yöntemdir. Çalışmanın temel amacı yüzeyel doksisiklin uygulama

ının hücre tutunmasına etkilerinin belirlenmesi olduğu için PMF ve 

EK hücreleri aynı bireylerden elde edilmiş ve doksisiklin - HCl, 

cı, TFÇ gruplarında her denekten alınan hücreler eşleştirilerek 

ullanılmıştır. Bu sayede kullanılan PMF ve DEK hücre gruplarının 

rasında genotipik ve fenotipik özelliklerinden doğabilecek farklar 

ümkün olduğunca ortadan kaldırılmıştır. Bunun yanısıra daha önce 

aptığımız ön çalışmada kök örneklerinin bulunduğu petri kutularına 

erleştirilen hücre kültürü sıvısının kısa bir süre içinde hareket

iz hale geçtiği ve hücre kültürü sıvısı içinde bulunup da kök 

üzeyinden uzakta kalan hücrelerin sement yüzeylerine tutunma şansı 

lmadı~ı gözlemlenmiştir. Bu nedenle hücre kültürü sıvısında ritmik 

ir hareket sağlamak amacı ile tutunma deneyi boyunca inkübatöre 

erleştirilen bir alet yardımı ile kültür sıvısının hareketsiz hale 

eçmesi engellenmiştir. Kök örneklerinin kesik yüzeylerinin izolas

onu bu çalışmada gerekli görülmemiştir. örnekler yerleştirildikten 

Jnra petri kutularına dökülen 1 ml sıvı besi yerinin oluşturduğu 

erinlik 2 mm olup örneklerin kalınlığını aşmamaktadır. Bu nedenle 

lcrelerın kesik yüzeylere tutunması mümkün olmamıştır. Çalışmada 

3kteriyolojik petri kutuları kullanılarak besi yerindeki hücrele -

ln petri kutusunun çeperlerine 

1lttirti çalışmasında kök örnekleri 

tutunması engellenmiştir. Hücre 

doksisiklin ile işlem gördükten 

)nra serum içinde bekletilmemişlerdir. Hücre kültürü sıvısının %10 

~anında serum içermesi bu işlemi gereksiz kılmıştır. Hücreler 

ıtunma deneyine alındıklarında aynı pasajda olmalarına dikkat 

itlerek pasajlar arasında do~abilecek farklar ortadan kaldırılmaya 

ilışılmıştır. 
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EM çalışmasında periodontal hastalıktan etkilenmiş kök yüzeylerini 

apladı~ı belirlenen tabakanın yapısı hakkında seçilen inceleme 

~ntemi kesin bilgi imkanı vermemektedir.ancak bazı örneklerde göz

emlenen çatlak hatları üzerinde yorum yapılabilir. Bu çatlaklar 

üyük bir olasılıkla örneklerin dehidrasyonu sırasında kuruyup 

üzülmesine bağlı gelişmişlerdir . Aynı çatlaklara benzer oluşumlar 

üzeyi düzleştirilmiş, doksisiklin uygulanmamış örneklerde de 

~rülmilştür. Bu örneklerde belirlenen çatlaklar dehidrasyona 

2ğlı olabileceği gibi yüzeye uygulanan düzleştirme işlemi sırasın

a oluşan sürtünme geriliminden de kaynaklanabilir . Çatlakların 

~rinliği de açıklık kazanmamıştır. Çatlak kenarlarının birbirine 

Jk yakın olması nedeniyle yüksek büyütme ile aradaki boşluk ince -

~nememiştir. Bu bölge ancak örneklerin çatlak hatları boyunca 

ırılması ile incelenebilir. 

~riodontal hastalıktan etkilenmiş kök yüzeylerinin düzleştirilmesi 

)nucu elde edilen yüzeyin oluşturduğu görüntü sementin organik 

itriksinin ve içindeki submikroskopik kristallerin deformasyonu ve 

~r değiştirmesi sonucu oluşan smear tabakasını düşündürmektedir . 

near tabakası sürtünme ısısı ve sürtünme sırasında yüzeylerin 

lastik ve elastik deformasyonu sonucu oluşur ve morfolojik özel -

Lklerı yüzeyin yapısı ile yakından ilgilidir< 35 >, Smear tabakasın

i gözlenen çizgilenmeler mekanik sürtünme işlemi sırasında uygula

ın aletin çalışma yönünü göstermektedir. incelenen örneklerde den

.n kanallarının a~ızlarının görülmemesi ve yüzeyin bütünlüğünü 

>rudu~unun topografik olarak izlenmesi nedeniyle düzleştirme işle

lnin kısmen yada tamamen dentini ortaya çıkartmadı~ı düşünülmek -
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edir. 

u çalışmamızda periodontal hastalıktan etkilenmiş kök yüzeylerine 

oksisiklin uygulamasının yüzey topografyasını değiştirdi~! belir -

enmiştir. Dağ görüntüsünde olan çıkıntılar büyük bir olasılıkla 

harpey liflerinin artıklarıdır. Sharpey liflerinin çapları, diş 

ormal fonksiyonda iken yaklaşık 4 u'dur< 66 > . Şekil 5'de bu çıkın -

ıların çaplarının 3 - 4 , 5 u arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu 

edenle , bunların Sharpey liflerinin artıkları olduğu düşünülebilir 

oksisiklin uygulanmayan örneklerde gözlenen çıkıntıların da Shar -

ey artıkları olduğu ancak yüzey kaplaması altında daha yumuşak 

atlı olarak belirdiği düşünülebilir. Bazı çıkıntıların ortasında 

örülen krater tarzındaki girintiler, bu çıkıntıların Sharpey 

itlerinin artıkları olduğu kabul edilirse, li f lerin mineralize 

• lmamış orta bölümlerini temsil ettiiji düşünülebilir. Yüzey daha 

·üksek büyüt me ile incelendiğinde , yüzeyin yapısının fibröz yada 

·et i kü le r karakterde oldu~u i z lenimi uyanmaktadır. özellikle da~ 

rörünümlü çıkıntıların çevresi bu kanıyı destekler nitelikte 

ıörülmektedir. 

>üzleştirilen kök yüzeylerine doksisiklin uygulanması sonucu yOzey

leki smear tabakası tamamen yada kısmen ortadan kalkmıştır. Smear 

:abakasının en tipik bulgularından biri olan, sürtünen aletin ne -

ien olduğu çizgilenmelerin bulunmayışı bu düşünceyi destekleyen en 

jnemli gözlemdir . Yüzey poröz görünümdedir. Bu izlenimi uyandıran 

taranlık alanların dentin kanalcıklarının açılma a~ızları olduğu 

jüşünülebilir . Ancak dentin kanalcıklarının çaplarının 1 , 6 - 2,5 u 
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~asında değiştiği dikkate alınırsa< 37 • 71 >, incelenen yilzeydeki 

ıranlık noktaların dentin kanalcıklarının ağızları olduğu düşün

!Si zayıflar. Bu çalışmada şekil 6a ' da izlenen karanlık noktaların 

lplarının 0 , 1 - 0,6 u arasında değiştiği belirlendiği için, ka

ınlık alanların dentin kanal ağızlarından çok, daha önce semento -

.t uzantılarının yer aldığı boşluklar olduğu akla daha yakındır. 

ıha yüksek büyütme ile incelendiğinde yüzeyin yapısına fibrillerin 

tkim olduğu izlenmektedir. Fibriller tek tek olabildikleri gibi 

ızı alanlarda kümeler halindedir . Bu fibrillerin sementin kollagen 

,brilleri oldu~u düşünülebilir . Ancak bu araştırmada seçilen 

>ntem fibrillerin içeriği konusunda kesin bigi vermekten uzaktır. 

icre tutunması çalışmasında kontrol grubunda periodontal hastalık

ın etkilenmiş sement yüzeylerine tutunan DEK'leri PMF'larına oran

ı sayıca daha fazla olmalarına rağmen aralarında istatistiksel 

;ıdan anlamlı bir farkın bulunmayışı DEK ve PMF hücrelerinin 

ıstalıktan etkilenen sement yüzeylerine tutunma yeteneklerinin 

~nzer olduğunu düşündürtmektedir. Ancak yüzeylerin kimyasal bir 

)an ile işlenmesi hücrelerin tutunma yeteneklerini etkilemektedir. 

izeye uygulanan HCl, hücre tutunmasını her iki grupta da olumsuz 

:kilemiştir. Bu beklenmeyen bir sonuçtur. HCl'ün sement yüzeyinde 

,idik özelliklerinden dolayı demineralizasyona neden oldu~u düşü -

llürse, sement yüzeyinde asidin etkisine bağlı olarak kollagen 

.flerin açığa çıkması beklenir< 36 >. Açığa çıkan kollagen liflerini 

ıntezleyen mezenkim kökenli hücreler aynı zamanda ekstrasellüler 

ltrikslerini de sentezlerler< 77 >_ Yani fibronektin ve kondratin 

ilfat'ı da ortama verirler. Bu nedenle demineralize edilen 
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:ment yüzeyinde fibronektinin de bulunması gerekır< 63 >. Bu olgu en 

: ından mezenkim kökenli hücrelerin demineralize yüzeye daha fazla 

ıtunmasını gerektirirdi . Ancak bizim HCl ile gerçekleştirdi~imiz 

:neyde her iki hücre grubunun tutunma miktarlarında azalma görül

:si nedeniyle HCl ile sement yüzeyinin demineralizasyonunun, e~er 

:rçekten demineralizasyon gerçekleşiyorsa, asidin pH'ı dışında 

.~er özellikleri nedeni ile hücre tutunmasına elverişli yüzeyler 

ıratmadıqı düşünülebilir. 

ıriodontal hastalıktan etkilenmiş sement yüzeylerine doksisiklin -

: ı uygulanması PMF'ları açısından beklenen sonuçları doqurmuştur. 

-~er bir deyişle mez enkım kökenli hücrelerin sentezledi~i yüzey 

ımamen yada kısmen açığa çıkarı ldı~ında mezenkim kökenli başka 

lcrelerin yüzeye tutunma yetenekleri kısmen artmıştır. Ancak ça -

. şmamızda doksisiklin uygulanan örneklere tutunan PMF miktarı TFÇ 

·ubuna oranla 

ıml ı bir fark 

daha fazla olmakla birlikte iki grup arasında an 

saptanamamıştır. DEK'leri ile gerçekleştirilen 

doksisiklin uygulanan yüzeylere hücrelerin tutunma 1n ı deneyde 

. ktarında TFÇ 

:nmiştir. 

qrubu ile kıyaslandığında anlamlı azalmalar belir-

ınuç olarak hUcre killtUrU çalışmasında doksisiklin uygulanan pe

odontal hastalıktan etkilenmiş sement yüzeylerine PMF'larının 

:K'lerine göre daha fazla tutundu~u gözlemlenmiştir . Aralarındaki 

ırk istatistiksel açıdan anlamlıdır. Ancak kontrol grubu ile deney 

· upları karşılaştırıldı~ında, deney grupları arasındaki bu farkın 

IF hücrelerinin tutunma yeteneklerinin artmasından çok,deminerali-
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~ edilen sement yüzeyinin DEK hücrelerinin tutunması için elveriş

i olmamasından kaynaklandı~ı düşünülebilir. Diğer bir deyişle 

~riodontal hastalıktan etkilenmiş sement yüzeylerinin doksisiklin 

HCl ile demineralizasyonu sonucu elde edilen yüzeyin özellikleri 

~K hücrelerinin tutunabilmesi için caydırıcı özellikler taşımakta

Lr. Bunun nedeni olarak yüzeyin demineralize olup, sement yapısın

tki mezenkim kökenli ekstrasellüler hücre matriksinin açı~a çık -

ısı düşünülebilir. 

~M çalışmasında, periodontal hastalıktan etkilenmiş kök yüzeyle

.nde , yüzey morfolojisini maskeler nitelikte kaydetti§imiz tabaka 

ıha önce başka çalışmacılar tarafından da bildirilmiştir< 25 • 26 >. 

ı araştırmacılar sözü edilen yüzey kaplamasının mikrobiyal plaktan 

>ksun alanda kuronale doğru gidildikçe kalınlaştığını bildirmiş

!rdir. Ancak bizim seçtiğimiz yöntem bu kalınlık farkını belirle

~k için yeterli değildir. 

~riodontal hastalıktan etkilenmiş kök yüzeylerinin düzleştirilmesi 

>nucu elde ettiğimiz görüntü, yüzeyde smear tabakasının varlı~ını 

işündürtmektedir . Başka araştırmacılar da yüzeyin periodontal 

ıretlerle düzleştirilmesi sonucu gözlenen tabakanın smear tabakası 

.duğunu dilşünmektedirler< 4 3 , se,62>. 

>k yüzeyi düzleştirilmeden doksisiklin uygulanan örneklerden elde 

:tiğimiz sonuçlar şaşırtıcıdır. Çünkü bu örneklerde doksisiklin 

rgulamasının yüzeyde daha önce var oldu~unu belirledi~imiz kapla

ıyı kısmen yada tamamen ortadan kaldırdıQı belirlenmiştir. Aynı 



62 

öntemle, benzer örnekler üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada 3 

akika sitrik asit (pH 1) uygulamasının periodontal hastalıktan 

tkilenmiş kök yüzeyleri üzerinde morfolojik değişimlere yol açma

ığı bildirilmiştir< 28 >. Aynı çalışmada hastalıklı sement yüzeyinde 

1rülen çıkıntıların sitrik asit uygulamasından sonra daha az 

elirgin oldugu da vurgulanmıştır. Bizim gözlemlerimiz ise bu bul

ılardan tamamen farklıdır. Bulgulardaki bu fark·ın nedeni kullanı-

3n asitin yapısı ile ilgili olabilir. Ayrıca sözü edilen çalışmada 

)k örneklerinin hangi bölümlerinin incelendiği tam olarak bildi

llmemiştir . 

3lışmamızda, kök yüzeyi düzleştirildikten sonra doksisiklin uygu -

imasının , smear tabakasını kısmen yada tamamen ortadan kaldırdığı 

~ kollagen lifler olduğunu düşündüğümüz fibrilleri açığa çıkarttı-

L belirlenmiştir. 

lşimler daha önce 

:kilerini inceleyen 

Doksisiklinin sement üzerinde yol açtığı de

belgelenmemekle birlikte, dentin üzerindeki 

araştırmalar TTS uygulamasının yüzeydeki 

kısmen yada tamamen kaldırdığını göstermişler-near tabaka5ını 

l r< 13 • 37 • 83 >. Dentin üzerinde sitrik asit (pH 1) ve tetrasiklin 

:l'ün (pH 3,2) etkilerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada sitrik 

,itin yüzeydeki kollagen lifleri açığa çıkartabildiği, TTS uygula

ısının bu açıdan daha sınırlı kaldığı, ancak kısmen de olsa benzer 

:ki gösterdi~i bild1rilmiştir< 37 >. Sözü edilen çalışmada kullanı

tn TTS konsantrasyonu (0,5 mg/ml) yüksek bir pH değeri vermiştir. 

ı nedenle pH'ı l olan sitrik asit ile pH'ı 3,2 olan TTS çözeltisi

.n, asidik etkilerini karşılaştırmak amacı ile incelenmesi yanıl

.cı olabilir. Araştırmacılar TTS'nin daha yüksek konsantrasyonlar-



63 

a suda çözünmediğini iddia etmelerine karşın, çalışmamızda 100 

g/ml konsantrasyonunda hazırlanan doksisiklin çözeltisi çökelti 

luşturmamıştır. TEM gözlemlerimiz sitrik asit ile gerçekleştirlen 

enzer çalışmalarla karşılaştırılabilir. Bu araştırmalarda, perio -

ontal hastalıktan etkilenmiş sement yüzeylerine düzleştirildikten 

onra sitrik asit uygulamasının, yüzeydeki kollagen lifleri açığa 

ıkarttıqı bildirilmiştir' 22 • 28 • 36 > . Bizim bulgularımız sitrik asit 

alışmalarında elde edilen bulgulara benzemektedir. 

ücre kültürü çalışmamızın sonuçlarını kullanılan hücreler ve uygu

ima yöntemi nedeniyle başka çalışmalarla karşılaştırmak oldukça 

üçtür. Ancak elde ettiğimiz sonuçlara dayanarak geliştirdi~imiz 

)rumlar bir ölçüde karşılaştırılabilir. 

~lışmamızda periodontal hastalıktan etkilenmiş ve yüzeyi düzleşti

ilmiş sement örneklerine tutunan DEK'leri ve PMF'larının sayısal 

~~erler i arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı 

ırqulanmıştır . Ancak daha önce başka araştırmacılar yüzeyi düzleş

lrilen sement örneklerine DEK'lerinin dişeti fibroblastlarına 

)F) oranla daha fazla tutundu~unu bildirmişlerdir< 75 • 76 >. Fakat bu 

ılgu PMF'ları için geçerli olmayabilir. Çünkü PMF ve DF'larının 

lzeylere in-vitro ortamlarda tutunma özelliklerinin farklı olduğu 

.ldirilmiştir< 73 > . Bu farkın nedeni hücrelerin yüzeylere tutun

ısında hücre duvarı ile tutunulan yüzeyin özelliklerinin yanısıra 

icrelerin ekstrasellüler matrikslerinin de rol oynaması olabi

-~<44>, Yapılan bir in-vitro biyokimyasal çalışmada, PMF'larında 

·otein· ve kollagen sentezinin DF'lara oranla daha yüksek, PMF'la-
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· ının alkalin fosfataz düzeylerinin daha fazla olduğu bildirilmiş -

:ir< 72 >. Büyüme hızı ve makromolekül sentezinin karşılaştırıldığı 

•ir başka çalışmada iki hücre grubu arasında benzerlikler olmasına 

.arşın fonksiyonel farkların görüldüğü belirtilmiştir< 49 >. In-vivo 

alışmalarda DF'ların kök yüzeyi ile temas haline geçmesi kök 

ezorbsiyonu veya bağ dokusu liflerinin kök yüzeyine paralel sey

etmesi ile sonuçlanırken< 55 >, PMF'ları aynı koşullarda yeni ataş

.an oluşumuna yol açmışlardır< 56 > . PMF ' ları ve DF'lar ile gerçek

eştirilen in-vitro ve in-vivo çalışmalarda bu iki hücre grubunun 

ynı kökenli olmasına karşın birçok özelliklerinin farklı olduğunun 

elirlenmesi nedeni ile bizim sonuçlarımızın, DF'ları ile gerçek 

eştirilen çalışmalardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılması

ın yanıltıcı olabileceği göz ardı edilmemelidir. 

alışmamızda yüzeyi düzleştirilen sement örneklerinin doksisiklin 

le işlenmesi PMF'larının yüzeye tutunma yeteneğini değiştirmemiş

ir . Ancak bazı araştırmacılar kök yüzeyine asit uygulamasından 

onra tutunan mezenkim kökenli hücrelerin sayısında artma gözledik

erini bildirmişlerdir. Dentin yüzeyine TTS ile işlenmesinden sonra 

~ uygulamasının hücre tutunmasına olan etkisinin incelendiği bu 

~lışmalarda, yüzeye tutunan DF'ları< 76 > ve PMF'larının< 70 > sayıca 

rttı~ı bildirilmiştir. Ancak her iki çalışmada da hücrelerin artan 

3yıda tutunmasında etkin olan faktörün TTS uygulaması mı yoksa FN 

{gulaması mı olduğu açıklık kazanmamıştır. Yazarlar TTS uygulama

Lnın FN'in bu yüzeylere bağlanma miktarını arttırdığını bildir

Lkleri için görülen artışın FN uygulamasına bağlı olduğunu düşün-

2k daha akla yakındır. 
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~F'larının kısmen demineralize kök yüzeylerine tutunma yetenekle

inin incelendiği bir çalışmada sement yüzeyleri sitrik asit, HCl, 

eya EDTA ile işlendikten sonra hücre tutunma deneyi gerçekleşti

ilmiştir<ı4>. Çalışmada yöntem ne olursa olsun, sement yüzeyinin 

~mineralizasyonunun PMF' larının tutunma yeteneğini arttırdığı 

ildirilmiştir. Ancak bu çalışmada sonuçları etkileyebilecek birçok 

tken vardır. öncelikle çalışma sığırlardan elde edilen sağlıklı 

lş örnekleri üzerinde gerçekleştirilmiştir . Ayrıca kök yüzeylerin

~ çekim sonrası kalan bağ dokusu artıkları enzimatik ayrıştırma 

Sntemi ile uzaklaştırılmışlardır. Kullanılan enzim karışımında 

>llegenaz, kondratin sülfat ve elastazın da bulunması dikkat 

~kicidir. Kollegenaz mezenkim kökenli hücrelerin salgıladıkları 

.strasellüler matriks üzerinde etkilidir. Kondratin sülfat da 

ıten bu matriksin bir parçasıdır. Bu nedenle daha önce enzimatik 

ılemden geçirilen kök yüzeylerinin demineralizasyonu sonucu hücre 

Ltunması incelendi~inde elde edilen bulguların uygulanan her iki 

ılemden de etkilenmiş olabileceği göz ardı edilmemelidir . Yukarı

\ açıklanan nedenlerle bu çalışmanın sonuçları demineralizasyonun 

kisini tek başına veremeyeceği için bizim çalışmamızla karşılaş-

rılması yanıltıcı olabilir. Ancak çalışmada dikkat çeken bir 

•kta HCl grubuna ait örneklerin de hücre tutunmasını olumlu yönde 

kilemesidir. Bu bulgu da yukarıda açıklanan uygulamalardan etki

nmiş olabilir. 

K'lerinin kısmen demineralize kök yüzeylerinde bUyüme ve göç etme 

tenekterinin TEM ile incelendi~i çalışmalarda sı~ır dişlerinden 
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:lde edilen kök örneklerinin yüzeylerinin EDTA ile derninerali

:asyonunun DEK'lerinin büyüme ve göç yeteneğini olumsuz etkilediği 

ıelirtilmiştir< 60 • 61 >. Her iki çalışmada da DEK ve sement örnek

erinin farklı biyolojik türlerden elde edilmesi nedeniyle, 

onuçların bizim çalışmamız ile 

ncak çalışma, mezenkirn kökenli 

karşılaştırılması oldukça güçtür. 

yüzeylerin asit ile deminerali-

asyonunun epitel hücrelerinin büyüme ve göç yeteneklerini olumsuz 

önde etkiledi~ini belgelemesi açısından ilginçtir. Çalışmamızın 

onuçları sözü edilen iki çalışmanın sonuçları ile bir anlamda ben

emektedir. Çünkü DEK hücrelerinin büyüme ve göç yeteneğini olumsuz 

tkileyen yüzeylerin aynı zamanda bu hücrelerin tutunmasında da 

aydırıcı olabileceği düşünülebilir. 
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S O N U Ç L A R 



68 

alışmamızda elde edilen sonuçlar şöyle sıralanabilir: 

- Doksisiklin - HCl periodontal hastalıktan etkilenmiş sement 

yüzeylerinde gözlenen ve yüzeyin morfolojisini maskeleyen 

tabakayı kısmen yada tamamen kaldırmaktadır. 

- Periodontal hastalıktan etkilenmiş sement yüzeylerine düzleşti-

rildikten sonra doksisiklin - HCl uygulanması 

tabakasını kısmen veya tamamen kaldırmakla 

matriksinin açığa çıkmasına neden olmaktadır . 

yüzeydeki smear 

birlikte yüzey 

- Periodontal hastalıktan etkilenmiş ve düzleştirilmiş sement 

yüzeylerine periodontal membran fibroblastlarının ve dişeti 

epiteli keratinositlerinin tutunma yetenekleri birbirlerine 

benzemektedir. 

Periodontal hastalıktan etkilenmiş kök yüzeylerinin düzleştiril

dikten sonra doksisiklin ile işlenmesi periodontal membran fib

roblastlarının yüzeye tutunma yeteneğini etkilememektedir. 

Yüzeyi düzleştirilen hastalıklı sementin doksisiklin ile 

işlenmesi dişeti epiteli keratinositlerinin aynı yüzeylere 

tutunma yeteneğini olumsuz etkilemektedir. 

Düzleştirilmiş sement 

kullanılan 

yüzeyinin 

her iki çalışmamızda 

yüzeylerine tutunmasında olumsuz 

HCl ile 

hücre 

etki 

demineralizasyonu 

grubunun da sement 

göstermektedir. 
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ılışmamızda elde edilen bulguların tamamının in-vitre ortamlarda 

~rçekleştiği ve in-vitre bulgulardan her zaman in-vivo veya in

.tu genellemeler yapılamayacağı açıktır. Bu gerçek dikkate 

. ınarak çalışmamızın sonuçlarının klinik anlamı üzerinde yorumlar 

ıpılabilir. 

ırrahi periodontal tedavi sırasında kök yüzeylerine doksisiklin -

:ı uygulaması sonucu : 

Mekanik periodontal tedavinin kök yüzeyi üzerinde oluşturduğu 

smear tabakası ortadan kaldırılabilir, 

Cerrahi işlem sonrasında gözlenen epitelin apikale do~ru göç 

etmesi engellenebil i r veya tamamen durdurulabilir . 

cak s özü edil en bu klinik bek lentiler açıklığa kavuşturulmamış 

emli bir ayrıntının da araştırılmasını gündeme get i rmektedir. 

In - vi t r o koşullarda epitel hücrelerin i n tutunması için 

caydır ıcı özellikler taşıyan doksisiklin uygulanmış sement 

yüzeyleri in-situ ortamlarda aynı özelliklerini koruyorlar mı? 

sözü edilen noktaların araştırılması ve bulgular doğrultusunda 

ksisiklinin yüzeyel uygulamasının klinik değerinin belirlenmesi 

rekmektedir. 
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ö Z E T 

u çalışma periodontal hastalıktan etkilenmiş kök yüzeylerine uygu

anan doksisiklin hidroklorürün etkilerini incelemek amacı ile qer

~kleştirilmiştir. Bu amaçla doksisiklinin kök yüzeyinde asidik 

zelliklerine bağlı yol açtığı değişimler taramalı elektron mikros

)bu ile, sitolojik etkileri hücre kültürü yöntemi ile periodontal 

~mbran fibroblastları ve dişeti epitel! keratinositleri üzerinde 

1celenmiştir. 

~riodontal hastalıktan etkilenmiş semene yüzeyinin ve bu yüzeyin 

izleştirilmeden veya düzleştirildikten sonra doksisiklin ile iş

~nmesi ile de~işen topografyası taramalı elektron mikroskobisi ile 

lcelenmiştır. Kök örnekleri 100 mg/ml (pH 2) konsantrasyonundaki 

>ksisiklin çözeltisinde veya serum fizyolojik içerisinde 3 dakika 

:kletildikten sonra incelenmişlerdir. Gözlemlerimiz doksisiklin 

•gulamasının yüzeyi düzleştirilen ve düzleştirilmeyen sement 

·neklerinin topografyasını belirgin bir şekilde değiştirdi~ini 

,stermektedir. Kök yüzeyi düzleştirilen örneklerde elde edilen 

nuçlar diğer araştırmacıların sitrik asit ile ettiği sonuçlara 

nzemektedir. Elde edilen en ilginç bulgu kök yüzeyi düzleştiril

yen örneklerde normalde rastladığımız yüzey kaplamasının doksi

klin uygulaması sonucu degiştiği yada tamamen ortadan kalktıgıdır 

riodontal hastalıktan etkilenmiş sement yüzeylerinin periodontal 

mbran ve dişeti epiteli hücrelerinin tutunmasına olan etkileri 

ere k~ltürü yöntemi ile incelenmiştir. Periodontal hastalıktan 
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tkilenmiş sement örnekleri doksisiklin-HCl (pH 2), HCl{pH 2) ve 

a~ponlanmış fosfat çözeltisi(pH 7) ile işlendikten sonra, insandan 

lde edilen periodontal membran fibroblastları ve dişeti epiteli 

eratinositleri ile ayrı ayrı inkübe edilmişlerdir. Tutunan hücre 

ayısı 3 saatlik inkübasyonun sonunda sement yüzeylerinden ayrıştı

ılan hücrelerin elektronik sayaç yardımı ile sayılma3ı sonucu 

elirlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları doksisiklin uygulamasının 

eriodontal membran fibroblastlarının tutunmasını etkilemediğini 

ncak dişeti epiteli keratinositlerinin tutunmasını olumsuz yönde 

tkilediğini göstermektedir. Ayrıca sement yüzeyinin HCl ile 

şlenmesi her iki hücre grubunun tutunma yeteneğini olumsuz 

tkilediği belirlenmiştir. Bulgularımız sement yüzeylerinin doksi

iklin ile işlenmesi sonucu cerrahi periodontal tedaviden sonra 

ara iyileşmesinde görülen apikale do~ru epitel migrasyonunun 

)ksisiklin çözeltilerinin kök yüzeylerine uygulanması sonucu 

1gellenebileceğini düşündürtmektedir. 
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·opical application of doxycycline-HCl on periodontally involved 

oot surfaces in-vitro 

ummary: This study is designed to investigate the effect of 

oxycycline-HCl when applied topically on periodontitis affected 

oot surfaces. On this regard the effect of acidic composition 

f doxycycline on periodontally involved cementum was observed by 

canning electron mıcroscope, and cytological effects of the drug 

n attachment of periodontal ligament fibroblasts and gingival 

eratinocytes to diseased effected cementum were studied by 

ulturing before mentioned cells from human objects. 

urface morphology of periodontally involved root cementum and its 

lteration following topically applied doxycycline hydrochloride to 

oot planed and non - planed samples were observed by scanning 

lectron microscope. Root slides were treated with 100 mg/ml (pH 2) 

JXycycline-HCl solution for 3 minutes. A control group was treated 

ith sterile saline. Observations showed that conditioninq the 

~riodontally diseased cementum surfaces altered the surface 

)pography significantly. Root planed, doxycycline treated surfaces 

1owed characteristics similar to those reported for citric acid 

>nditioning. An important finding of this part of the study was 

1at the topical application of doxycycline-HCl also removed and/or 

l tered the surface integument on non-planed root surfaces. 

1e effect of doxycycline conditioning of cementum surface on 

T 
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:tachment of periodontal ligament fibroblasts and gingival 

:ratinocytes was investigated on periodontally involved and root 

aned human teeth. After cultivation of cells derived from human 

,jects, root specimens (2 mm thick} were root planed and then 

eated with doxycycline-Hcl {pH 2), HCl( pH 2) , and phosphate 

ffered saline(pH 7). Specimens were incubated in bacteriological 

tri dishes with cells for 3 hours. After the incubation period 

lls that were attached to cementum slabs were counted by coulter 

unter. Results indicated that doxycycline conditioning of 

seased cementum does not promote fibroblast attachment but 

scourages epithelial cell attachment. Furthermore HCl treatment 

root surfaces inhibited periodontal ligament fibroblast and 

ngival keratinocycte cell attachment. Our findings could imply 

at surface conditioning of cementum with doxycycline would be 

nethod to deter epithelial downgrowth after periodontal surgery. 
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E K L E R 

Keratinosit Transfer Ortamı: 
Dubelco's Modified Eagle Medium 
Fetal Bovine Serum (FBS) 
Hidrokortizon (HD) 
Fungizon (F) 
Gentamisin (G) 
Keratinosit Yetiştirme Ortamı: 
DMEM 
FBS 
Penisilin{P) / Streptomisin(S) 
Hücre Dondurma Ortamı: 
Hücrenin yetiştiği ortam 
Dimetilsülfoksit 

. Fibroblast Transfer Ortamı: 
DMEM 
Fetal Calf Serum (FCS) 
F 
G 
P/S (1/1) 
Fibroblast Yetiştirme Ortamı: 
DMEM 
FCS 
P/S (1/1) 

( DMEM): 

(1/1) 

% 84 
% 15 
% 1 
2,5 ug/ml 
100 ug/ml 

% 89 
% 10 
t 1 

% 90 
% 10 

% 89 
% 10 
2,5 ug/ml 
100 ug/ml 
% 1 

% 89 
% 10 
% 1 

. Hücre tutunması çalışmasında elde edilen ham değerler . 

DEK TTS 7629 5315 2973 

DEK HCl 12730 12740 4886 8793 9417 

1 
DEK TFÇ 3529 12586 13869 13017 10590 

4157 ı 6578 il 

PMF TTS 10911 10347 10425 12487 14769 

PMF HCl 3458 3229 6722 9546 9756 

PMF TFÇ 10033 6077 10640 7411 6810 
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ılışmalarımı sürdürmek üzere gönderildim. New York Eyalet 

1iversitesi, Stony Brook Dişhekimliği Fakültesinde bir yıl süren 

ılışmalarımı tamamladıktan sonra döndüm ve halen aynı anabilim 

ılında araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. 


