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G 1 R 1 S 

Çağımızda genel tıp alanındaki gelişmeler dişhekimli

ğini de etkilemektedir. Konu bu açıdan ele alındığında ağız 

boşluğu ve çevresinde meydana gelen değişiklikleri biokimya

sal bakımdan incelemek pek çok araştırıcıya kaynak olmuştur. 

Şimdiye kadar insan biokimyasında gelişen olaylar çeşitli şe· 

killerde incelenmiştir. Genellikle ağız lezyonlarıyla yapılat 

çalışmalar daha ziyade kalitatif ve mikroskopik olarak kal

mış, bu durum.bizi kantitatif yönde çalışmaya yöneltmiştir. 

Biz çalışmamızda, normal dişetlerinde ve ağızın bazı 

yumuşak patolojik oluşumlarında kalsiyum ve fosfor değişimle· 

rini ve bu elementlerden fosfat metabolizmasıyla sıkı ilişki· 

si olan fosfataz enzimlerinin bir değişim gösterip gösterme

diğini kantitatif olarak incelemeyi amaçladık. 

Aravtırmamızdaki vakaların çoğunluğunu kronik iltihab 

prolifere dokular teşkil etmektedir. Bu bakımdan, proliferas 

yonun biokimyası ve çeşitli irkiltici nedenlerle meydana ge

len diğer patolojik oluşumlar hakkında bilgi vermeyi uygun 

bulduk. 
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Bilindi~i Uzere nilkleoproteitlerin gelişme ve bölUnme 

için gerekli oldukları kabul edilmektedir. Oksidasyon meydana 

getiren metabolizma olayları ise daha ziyade sitoplazma için

de mitokondrıyumlarda·meydana gelmektedir(22). 

Hilcre içindeki nilkleusların görevi oksidasyon olmayıp, 

hilcre rejenerasyonu ve çoğalmasında etkisi olan protein te

şekkUlU olaylarını idare etmektir(48). 

Protein metabolizması Uzerinde etkisi olan intrasellü

ler enzimler proteinazlardır. Bunlar protein môlekUlilnUn yı

kılması ve yapılmasında etkilidirler. Proteinazlar, fosfataz

larla birlikte nilkleoproteit metabolizmasını idare eder

ler(2) • 

. Çeşitli araştırıcılar hücre proliferasyonunda,·matrix 

formasyonunda, kollagen sentezinde, mukopolisakkarit sente

zinde, kalsifikasyonda, hilcre için gerekli metabolik Urünle

rin membranlardan geçişinde, alkali fosfatazın etkili olduğu

nu ileri sürmektedirler(S,38). 

Organizmanın dokuları herhangi bir sebeple zarara uğ

radığı zaman, zarar görmilş dokulardan meydana gelen ve kimya

sal yapıları tamamen tayin edilmemiş doku ilrünleri ve bilhas

sa protein bileşikleri zarar görmüş hücrelerin gelişmesi için 

lüzumlu gıda materyali vazifesini görerek proliferasyonu sti

müle ederler(2,20). 
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Bundan başka hücre çogalmasında ortamdaki pH seviyesi

nin de tesiri vardır. Normalde kart pH'sı 7,3 civarındadır ya

ni hafif alkalidir .. Kronik iltihaplı dokuda 6,8 1 e kadar düşer 

ve asiditeye doğru gider. Bunun nedeni asitleşme sonurida açı

ğa çıkan ·laktik asidin birikimi, karbonhidrat metabolizması 

bozukluğu ve kronik iltihap esnasındaki dolaşım yetersizliği-

dir(2,SS). 

Yukarıda belirttiğimiz sebeplerden başka f iziko-şimik 

şartların muhtelif zararları sonucunda dokuda gevşeme, dola

şım yavaşlaması, vazodilatasyon, hiperemi neticesi fazla bes

lenme, lökosit fermentlerinin mitosisi kamçılayıcı tesiri gi

bi sebepler, proliferasyonu stimüle eden yerel faktörler ara

sında sayılabilir(20). 

Enzimlerin faaliyeti ile hormonlar arasında da yakın 

bir ilgi mevcuttur. Kortikotrop hormonların alkali fosfataz 

aktivitesini inhibe ederek bağ dokusu teşekkülü üzerine tesir 

edebileceğinden bahsedilmiştir(2,20,48)~ 

·Kadınlarda gebelik, pilberte, menstrüasyon ve menapozda 

hormonal denge bozukluğundan gingival hiperplaziler meydana 

gelebilmektedir. Biltiln bu olayları hormonların tesiri altında 

gelişen, enzimatik faaliyetlere bağlamak mümkündür(29,30,31). 

Herhangi bir irkiltici veya iltihabi nedenle kan akı

mının, irkiltmeye maruz kalan alanda yavaşlaması, dokunun 

normalden fazla beslenmesiyle çoğalmasına ve bu suretle ilti

habi granUlasyon dokusunun oluşumuna neden olmaktadır(20). 
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İrkiltici faktör olarak hücrelerin reaktivitesini boz

mayacak kadar kronik ve ısrar edici etkiler devam ederse, il

tihap genellikle çok vaskillarize ve geniş miktarda hilcre ço

ğalm~sı gösteren bir granUlasyon dokusu meydana getirir. Pyo

genik granUlomalarla, dev hücreli epulisler çok vaskillarize 

tipdeki teşekkUllere örneklerdir(20,31), 

Hafif ve uzun süreli tahrişler ise daha ziyade hil~re 

proliferasyonuna sebep olmakta, bağ ve granülasyon dokuların

da zamanla fibroblastik bir çoğalmaya, kollagen maddenin art

masına yani fibröz dokunun·gelişmesine sebep olmaktadır. Fib

rHz değişme, granUlasyon dokusunun her çeşidinde zamanla mey

dana gelebilir. Pyogenik ve dev hücreli granUlasyon dokusu 

tipleri bile zamanla fibröz değişmeye uğrayabilirler(2,29). 

Eğer mekanik, irritasyonlar daha fazla hafiflerse fib

röz değişmelerden sonra bir nedbeleşme başlar ve doku hücre

lerden fakir, liften zengin bir hale gelir. Bu hal iyileşmeye 

doğru bir eğilimdir. Fakat irritasyon hafiflemiş de olsa yine 

az çok devam ettiğinden tam bir iyileşme meydana gelemez(20). 

İltihabi granülomalar 1.bütlln ağız tllmörlerinin hemen 

hemen yarısını oluştururlar. Menşelerini periodontal dokudan 

ve periosttan alırlar. Bu kütleler hakikibir tUmör olarak ka

bul edilmezler(30). 

İltihabi granUlomaların meydana gelmesinde kırık bir 

diş kenarı, fena dolgu, kötil protez v.s. gibi lokal etkenler 
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önemli bir yer tutarlar. Çekim sonrası meydana gelen alveolit 

sebebiyle anormal bir granillasyon dokusunun ortaya çıkması, 

çok defa epulislere benzer oluşumların meydan~ gelmesine yol 

açar. Meydana gelen bu hiperplazik kiltleler saplıdırlar, bazı 

vakal,rda ana dokuya gövdesi ile otururlar, Kiltle üzerinde 

enfeksiyon amilleri kolayca yerleşebilir ve granilloma bilyilme

sine devam edebilir, Fibröz hiperplaziler daha ziyade total 

veya parsiyel protezlerin muko-gingival hudutları hizasında 

protezlerin uygunsuzluğu nedeniyle oluşan_,kıvamı sert, rengi 

soluk oluşumlardır(30), 

Dişetlerinde meydana gelen iltihaba gingivitis adı ve

rilmektedir. Yukarıda da.belirttiğimiz gibi iltihabi granillo

maların oluşmasına neden olan lokai-etkenlerin yanı sıra; 

ateşli hastalıklar, vUcut direncinin kırıldığı durumlar, bazı 

hormon dengesizlikleri ile vitamin karansları,gingivitislerin 

etkenleri arasında sayılabilir, Bazen tek bir papilde başlayan 

basit bir gingivitis, etkenin tesirinin devam etmesiyle, daha 

sonraları hipertrofik ve hiperplazik şekle dönUşebilir(31). 

Pubertal devirde ve gebelikte meydana gelen gingival 

hiperplaziler de çok defa marginal bir gingivitis ile başlar. 

Gingival dokularda damarsal değişiklikler meydana gelir. Do

kular yumuşak ve ödematözdilr(31). 

Organizmada hemen her dokuda bulunan fosfatazlar, fos

fo~ik ~sit esterlerini hidrolize uğratan enzimlerdir. Fosfa

tazlar, karbonhidratların teşekkülü ve parçalanması, fosfoli-
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pidlerin yapısı ve yıkılması ve nükleoproteidlerin metaboliz

ması için önemlidir. Ayrıca fosfatazlar kemikte inorganik 

fosfatların depo edilmesini ve idrarda inorganik fosfatın te

şekkülünü temin ederler(l3,19,22,63). 

GUçlU alkali fosfataz aktivitesi, osteoblastlarda, 

stratum intermedium hücrelerinde, odontoblastlarda:ve dişle

rin dental papillalarının konnektif doku hücrelerinde gözlen

miştir(59). 

Alkali fosfataz aktivitesi dental granülomalarda ve 

dilantin ile tedaviden dolayı oluşan gingival hiperplazilerde 

de ~evcuttur(32,33,34). 

Asit fosfataz için güçlü boyanma reaksiyonları osteo

klast, odontoblast, gelişen dişlerin'ameloblastları, kemik, 

dentin, kalsifiye kemik matriksi, predentin~dentin arasındaki 

bağlantıda ve epftelin tabakalarından stratum spinosumda bu

lunmuştur. Yeni çalışmalar osteoblastlarda da asi~ fosfataz 

aktivitesini açığa çıkarmıştır, Epitelyal ataşman ve cep epi

telinde asit fosfataz bufunamamıştır(9,41,59). 

Fosfatazlar,en fazla, büyüyen hayvan ve fetusda, ke

miklerde ve dişlerde bulunur(l0,11). 

Klinik olarak fosfomonoesteraslar (fosfatazlar) 3 tipe 

ayrılırlar(l0,11,23,58): 

1) Takriben pH 9,3 de optimum aktiviteli bir tip alk&

li fosfataz; kan plazmasında, kemik, karaciğer, böbrek, bar-
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larını ihtiva eder. Bodansky metoduna göre normal 0,1 ile 0,4 

Unite/100 ml'dir. Kırmızı kan hilc~elerinde asit fosfatazın 

varlığı nedeniyle, asit fosfataz tayini yaparken hemolizden 

kaçınmak gereklidir. Normal plasmanın asit fosfatazı muhteme

len, başlıca eritrosit ve trombositlerde kaynaklanır. Bundan 

başka hilcre içinde lysosomlarda, birçok dokularda ve prostat 

glandında en bilyük konsantrasyonda bulunur. Bunlar muhtemelen 

plasmaya yardım ederler. Serum asit fosfatazın klinik olarak 

önemi, özellikle prostatik karsinomanın teşhisine yardımcı 

olmasındandır(3,ll,35,63). 

Kemiğin Paget's hastalığı, osteopetrosis, hiperparatiT 

roidizm, göğüs ve diğer karsinomaların osteolitik metastasla

rında serum asit f osfataz miktarında arasıra bir yükselme mey

dana g~lebilir(l0,11,23,57). 

Vilcut sıvılarında az miktarda kalsiyum vardır. Mesela 

serumda 7. 9-11 mg/100 ml kadar kalsiyum bulunur. Bunun 6 mg 

-kadarı serbest iyon, 4 mg'ı ise probeinlere, bilhassa albumi

ne bağlıdır(l,63,64). 

Vücuttaki kalsiyumun 7. 99'u kemiklerde bulunur, ayrı

ca vilcuda giren kalsiyumun da% 99'u yine kemiklerde tesbit 

edilir. Kalsiyumla beraber uygun bir miktar fosfat da emilmiş 

olursa, kemikler~e tesbit edilmesi daha kolaylaşır(63). 

-~alsiyum, kapiller ve hücre _duvarlarının geçirgenliği 

üzerine etkilidir. Diğer iyonlardan daha az miktarda olursa, 
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permeabiliteyi azaltabilir. Kalsiyum kan ve hücrelerde azal-

dıgı zaman tetani görUlUr •. Kan pıhtılaşması için gerekli olan 

kalsiyum, sinir impulslarının normal taşınması için de önemli-

dir. Kalsiyumun vilcuttan atılışı ~em idrar ve hem dışkı yo-

luyladır. Kalsiyum metabolizmasının dUzenlenmesinde parathor

mon görevlid·ir(l,3,63). 

Kalsiyum azalması; osteomalasi, D avitamin~zu, nefrit, 
1 

raşitizm, hipoparatiroidizm ve Spuru da vardır. Karsinomalar, 

multiple myeloma, polisitemia Vera, hiperparatiroidizm ve D 

hiper~vitaminozunda serum kalsiyum miktarında artış olmakta-

dır(3,10,23,57,64). 

Tabiatta bulunan muhtelif fo~for bileşiklerinden, yal

nız orto-fosforik asidin bileşikleri olan fosfatlar ile, ade-

nozin difosfat ve adenozin trifosfatlar vücudu ilgilendirir(3, 

5 7 '6 3 > .• 

Günlük 2 gr kadar o~an ihtiyaç muhtelif besinlerden 

kolayca saglanır. Serbest hale gelmiş fosfatlar ince bağırsa-

ğın ilk kısımlarında süratle emilir ve karbonhidratlarla bir-

leşerek esterleştirilir. Sonra oldukça yavaş olarak fosfoli-

p1dleri meydana getirirler(ll,57,63). 

Genel dolaşımdaki ester fosfatlar kemiklere geçerek 

depolaşır. Fosfataz fermenti, kemiğin hücrelerine (osteoblast-

lara) dolaşımla gelen fosfat esterlerini yıkarak, anorganik 

fosfat iyonlarına çevirir. Anorganik fosfatlar da kalsiyum 
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(P0 4) 2 ) haline dönerler(ll,63). 
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Vilcudun birçok organlarında bulunan fosfo.r, yapılan 

incelemelerde en fazla beyin dokusunda bulunmuştur. Taze be

yin dokusunda ortalama 330 mg/100 gr fosfor vardır(3). 

İzotoplarla yapılan deneylere göre kemik fosfatların

da, değişme silratli ve daimi olur. Buna dinamik depo durumu 

denir. Dişlerde ise çok daha yavaştır. İzotop ile yapılan de

neyler, 250 gilnde dişlerdeki fosforun ancak 7. 1 1nin değişti

ğini göstermiştir(23,63), 

Sıvılardan plazmanın fosforu önemlidir. Bunlar organik 

ve anorganik fosfatlar halindedir. Anorganikler daha önemli 

olup % 3-4 mg/100 ml kadardırlar(l,3,63). 

Fosforun vilcuttan çıkarılması, anorganik fosfat halin

de idrar ve dışkı ile olur(l,3,63). 

Fosfat dengesi, paratiroid hormonları ile sağlanır. 

Anorganik fosfat, hiperparatiroidizm, miksödem, osteomalasi, 

raşitizm ve spuru'da azalır, Nefrit, hipoparatiroidizm, hi

perinsUlinizm, üremi, açlık ve.kırık iyileşmesinde artar(l, 

11,57), 

1939'da Gomori ve Takamats.u(S9), alkali fosfataz tayi

ni için, kalsiyum mevcudiyetinde, fosfat iyonlarının açığa 

çıkması esasına dayanan ve kolayca yapılıp yeniden gösterile

bilen bir histokimyasal metod bulmuşlardır. 
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Zander(65), yaptığı bir çalışmada, fosfatazı dişeti do-

kusunda ve tilkrilkte de kimyasal metodlarla inceleyerek, diş-

eti dokusunun epitelinin fosfatazdan yoksun bulunduğunu, buna 

karşılık konnektif doku liflerinin kilçilk bir kısmının ve ka

piller duvarlarının fosfataz ihtiva ettiğini gözlemiş, dişeti" 

dokusunda fosfatazın dağılımını incelemiştir. Ayrica, sağlık-

lı şahıslirın tilkrUğilnde çok az mevcut olan fosfatazın, sade-

ce oral bakterilerden derive olabileceğini ifade etmiştir. 

Normal ve patolojik dokularda araştırma yapan Goıoori(l9), 

asit fosfatazın dağılımının, özellikle malign epitel tilmör-

lerde, alkali fosfataza oranla· daha farklı olduğunu göster-

miştir. 

Cabrini ve Carranza(B), 1950 yılında normal dişetle

rinde farklı substrat ve pH 'da alkali fosfataz tayini için 

histokimyasal bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmanın sonuç-
1 

ları şöyle özetlenebilir: 

a) Fosfatazın enzimatik aktivitesi, özellikle ataşmana 

komşu koryumda, damarlar ·ve kollagen lifler çevresinde yoğun 

olarak bulunmuştur. 

' b) Farklı pH lı gliserofosfatın hidrolizi, ortam asit-

leştiği oranda, fosfatazik aktivitenin belirli bir şekilde 

azaldığını göstermiştir. 

c) Nilkleik asidin hidrolizi ise özellikle dişeti epi

telinin bazal tabakasında alkali fosfatazın varlığını belirt-

miştir. 
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Normal ve iltihaplı insan dişetinin histokimyasal ola

rak değerlendirmesi~i yapan, Turesky ve arkadaşları(60), kro

nik gingivitisde konnektif dokuda esas madde (ground .sub

stans) ve glikogenin azaldığını, fosfatazın biriktiğini, ba

zal membranın ayrılıp dağılmaya donru bir eğilim gösterdiğini 

bildirmişlerdir. 

"Fosdick ve Piez(l6), 1953'de yapmış oldukları bir arnq

tirmada, ağız hijyeni bozuk ve periodontal hastalığı bulunan 

şahısların tilkrilklerindeki aminoasit miktarlarını, ağız hij

yeni iyi olan şahıslarınki ile karşılaştırarak, periodontal 

hastalıklı şahıslarda tUkrUk aminoasitlerinin daha yilksek ol

duğunu bulmuşlardır. 

Cabrini ve arkadaşları(9), ~ormal ve iltihaplı insan 

dişetinde asit ve alkali fosfatazın dağılımı arasında belir

gin bir ayrıcalık olduğunu, alkali fosfatazın hemen hemen 

yalnız dişetindeki konnektif dokuda; asit fosfatazın ise diş

eti epitelinde daha yoğun olduğunu, keratinize olmayan saha

larda ise asit fasfataz aktivitesinde büyük bir azalma görill

dUğilnU açıklamışlardır. 

Svoboda ve arkadaşları(54), ağızın yumuşak dokularında 

meydana gelen bazı patolojik·oluşumlarında· asit, alkali fos

fataz ve non-spesifik esterazın dağılımının, kontrol dokula

rından farklı olduğunu mikroskopik olarak göstermişlerdir. Bu 

çalışmada alk'ali fosfataz aktivitesi, dev hücr_eli epulislerde, · 

fibrosit ve fibroblastlarda, fibröz epulislerde ise konnektif 
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doku liflerinde daha fazla; hemangiomlarda, damarlardaki al

kali fosfataz aktivitesi, normal dokunun damarlarındaki akti

viteden daha az olarak; asit fosfataz aktivitesi ise stratum 

korneum hariç keratinize epitelin biltün katlarında gözlenmiş-

tir. 

Guinea domuzlarında skorbiltte, dişeti ve alveolar ke

mikte alkali ve asit fosfatazın aktivitelerini ölçen Nakamu

ra ve Tsukamato(38), aynı zamanda her iki enzimin değerlen

dirmesini karaciner, böbrek ve ince barsak için yapmışlardır. 

Alkali fosfataz aktivitesi dişetinde yüksek, alveolar kemikte 

ise daha düşük değerler; asit fosfataz aktivitesi ise alveo

lar kemikte önemli bir artış göstermiştir. 

Ten Cate(56), macaque maymununda ve insan ağız epite

linde asit fosfataz, nan-spesifik esteraz ve lipidin intra

sellüler dağılımını izah etmeye çalışmıştır. Keratinize, pa

rakeratinize ve ~eratinize olmayan epitelin stratum spinosum 

ve stratum germinativum hücrelerinde, asit fosfataz aktivite

si, başlıca hücre periferisinde ve perinüklear olarak dağıl

mış kilçUk granüllerde lokalize ve enzim aktivitesi diffUz bir 

renk reaksiyonu olarak gösterilmiştir. 

1964 yılında Stuart ve Braunb~rg(Sl)~ ağızın çeşitli 

dokularında oxidazlar, lipazlar, fosfatazlar ve proteinazla

rın mevcudiyetini histokimyasal metodlarla göstermişlerdir. 

Sramko~a ve arkadaşları(46), infeksiyUz mononilkleosis- · 

li hastalarda nötrofil lökositlerde alkali fosfataz aktivite-
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sini ve kortikosteroid tedavisinin etkilerini inceleyerek 

tonsilitislerde, nötrofil alkali fosfataz aktivitesinde be

liriin bir artış olduğunu, buna karşılık infeksiyöz mononUk

leus 1 da lökositlerde enzim miktarının biraz azaldığını ya da 

normal kaldığını, tonsilitisli hastaların alkali fosfataz ak

tivitesinin hastalığın iyileşmesi oranında azaldığını fakat 

infeksiyöz mononilkleuslu hastalarda kortikosteroid tedavisin

den sonra enzim aktivitesinde bir artış olduğunu bulmuşlar

dır. 

İnsan yanak mukozasının elektron mikroskobu altındaki 

görilntUsünU inceleyen BUlow(7), alkali fosfataz aktivitesini 

epitelde gö~terememit fakat daha aşağı doku katlarındaki ka

pillerlerin endotel hücrelerinde çok yoğun olarak, asit fos

fataz aktivitesinin ise bazal tabakada düşük, stratum spino

sumda daha yüksek olduğunu saptamıştır. Bu çalışmadaki gerek 

histokimyasal gerekse ultrastrüktUrel bulgular mukoza boyunca 

mevcut potansiyel enerji miktarının azaldığını, enzimlerin 

farklı dağılımı ile aktivite ve keratinizasyon ·proçesi arasın

da bir yak~nlık bulunduğunu doğrulamıştır. 

Squier ve Waterhouse(43,44), ağız epitelinde ışık ve 

elektron mikroskobunda asit fosfatazın dağılımını kantitatif 

olarak karşılaştırarak, en bilyUk enzim aktivitesinin·granüier 

tabakada, daha dilşUk olarak bazal tabaka ve inter-mediate 

bölgede olduğunu bulmuşlardır. 
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Hornova ve arkadaşları(24), hiperplastik gingivitis ve 

pericidontosisde, dişetlerindeki asit, alkali fosfataz ve non

spesifik esteraz aktivitelerini inceleyerek; asit fosfataz 

aktivitesinin keratinize epitelde daha belirgin, alkali fos

fataz ve nan-spesifik esteraz aktivitesinin ise iltihabın 

şiddetiyle orantılı olduğunu göstermişlerdir. 

Itoiz ve çalışma arkadaşları(27), oksidatif enzim ve 

asit fosfataz aktivitesindeki değişiklikleri; glikogen, ribo

nilkleik asit ve lipidi, maymunlarda deneysel olarak iskemi 

meydana getirdikten sonra dişeti epitelinde histokimyasal me

todlarla sap~amışlardir. 

Sueda, Cimasoni ve Held(S3), 1967 yılında yaptıkları 

bir çalışmada, insanda dişeti oluğu likitinin kan serumundan 

10-20 defa daha fazla asit fosfataz ihtiva ettiğini tesbit 

etmişlerdir. 

Yine Cimasoni ve lshikawa(25), insanın dişeti oluğu 

likitinde serumdan 3-4 defa daha fazla alkali fosfataz bulun

duğunu ve bu enzimin periodontitise olan yakınlığını incele

mişlerdir. 

· Epulislerdeki hidrolitik ve oksidatif enzimlerin akti

vitelerini inceleyen Lim ve Mori(36) en gilçlü alkali fosfataz 

aktivitesinin kapillerler, metaplastik fibröz dokular ve kro

nik iltihaplı silzilntillerde bulunduğunu ayrıca; epulislerde , 

enzim aktivitesi varlığının, hücre proliferasyonu ve metabo

lizmanın yüksek oranıyla ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir. 



16 

Itoiz ve arkadaşları(26), diğer bir çalışmalarında 102 

wistar cinsi sıçanda yara oluşturarak; hayvanları radyasyona 

tabi tutmuşlar ve asit, alkali fosfataz enzimlerinde bir aza

lış ve yara iyileşmesinin geciktiğini kaydetmişlerdir. 

Sağlıklı dişetlerinde çeşitli yaş gruplarında, asit ve 

alkali fosf ataz aktivitelerini inceleyen Maria Struzak-Wyso

kinska(SO), gerek ağız mukozasında gerekse serumdaki aktivi

tenin, yaşlı bireylerde genç bireylerden daha dUşUk olduğunu 

saptamışlardır~ 

Gerson(l7) 1969'da tavşanlarda keratinize olmayan ağız 

epitelinin tabakalarında asit fosfataz dağılımını inceleyerek 

aktivitenin bazal hUcrelerde en yüksek düzeyde olduğunu, epi-. 

telin Ust tabakalarına doğru ise azaldığını göstermiştir. 

Silverman ve Kearns(42), insan yanak epitelinde asit 

fosfatazın ultrastrüktürel lokalizasyonunu araştırmışlar, so

nuçta intra ve extra-selliller asit fosfataz aktivitesinin ge

rek normal gerekse lökoplazik epitelde bulunduğunu ve en bü

yük konsantrasyonların keratinize epitelin granuler tabakasın

da, keratinize olmayan epitelin yüzeyinde mevcut olduğunu, 

buna karşılık kontrol örneklerinde asit fosfataz aktivitesi

nin pek fazla bulunamadığını göstermişlerdir. 

Squier(45) 1970 yılında yaptığı bir başka çalışmada 

asit fosfataz ve non-spesifik esterazı insan ve sıçanın kera

tinize ağız epitelinde sitokimyasal metodlarla inceleyerek 
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her iki enzimin golgi vesikilll~rinde ve lysosomlarda olduğunu 

ispat etmişlerdir. 

Stambolieva ve Bourkova(47), periodontosis ve travma

tik nedenlere banlı olarak meydana gelen perio<lontitis vaka

larında papillaları histokimyasal olarak araştırmışlar; asit 

ve alkali fosfataz aktivitesini periodontosis vakalarında 

kontrol dokulara oranla oldukça yilksek bulmuşlardır. Alkali 

fosfataz özellikle granulasyon dokusunda, kan damarlarının en

dotelinde ve dişeti epitelinin bazal tabakasında lokalizasyon 

göstermiş ve travmatik periodontitis vakalarında asit ve al

kali fosfataz aktivitesi iltihaplı odaklarda yüksek bulunmuş-

tur. 

Netice olarak tr~vmatik periodontitis vakalarında en

zim sistemlerindeki değişikliklerin, lokal karakterli o.lup 

protein sentezine bağlanabileceği sonucuna varmışlardır. 

Jedrzewska ve arkadaşları(28), sağlıklı ve hasta peri

odonsiyumlu 67 bireyin serumun~a anorganik fosfat, kalsiyum, 

magnezyum konsantrasyonunu ve asit, alkali fosfataz aktivite

sini tedavi öncesi ve sonrasında karşılaştırmışlardır. Seru

mun biokimyasal tetkikleri, periodontal hastalıklarda, anor

ganik fosfatlar, kalsiyum ve Mg/Ca, Ca/P indekslerinin kon

santrasyonu ve non-spesifik fosfatazların aktivitesi önemli 

bir artışı daima göstermemiştir. 

Sıçanların dillerindeki filiform papillalarının kera

tinize epitelini elektron mikroskobuyla tetkik eden Wilgram 
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ve Weinstock(62), stratum korneumun auperfisial katlarında ve 

daha-aşağı doku tabakalarında, Golgi cisimciklerinde asit ; .. 

fosfatazın, özellikle lysosomlar olarak bilinen sitoplazmik· 

organellerde lokalize olduğunu ve bu organellerin aktif poli-

sakkarit sentezinde etkili olduğunu söylemişlerdir. 

1972 yılında Frank ve Cimasoni(l4), iltihaplı dişetle-

rindeki eksudatta asit fosfatazın dağılımını elektron mikros-

kobunda inceleyerek; asit fosfatazın epitel hücrelerinde, 

gram positif bakterilerde, hücre duvarında, mast hücrelerinde 

ve sitoplazmik membranda daha yoğun· olduğunu, halbuki gram 

negatif bakterilerde aktivitenin daha az bulunduğunu gözle-

mişlerdir. Bu araştırmada dişeti eksudatındaki asit fosfataz 

aktivitesinin en büyük oranda lökositler, bakteriler ve his-

tiositlerle ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tavşanlarda kera.tinize ve keratinize olmayan ağız epi-

telinde ve epidermisde asit fosfataz ve glucose-6-phosphatase 

dehydrogenas'ın aktivitesi ve dağılımı Gerson(l8), tarafından 

kantitatif ·olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada substrat 

olarak ·a-naphthyl phosphate ve p-~itrophenyl phosphate kulla-

nılmışt~r. Keratinize olmayan epitelde her iki enzimin akti-

vitesinde sabit bir azalma, keratinize epitelde asit fosfataz. 

aktivitesinde yüzeye doğru artış; epidermiste ise asit fos-

fataz aktivitesi, keratinize mucosa epitelinkinden Uç kat da-

ha yüksek bulunmuştur. 

Sarkoid lenf nodüllerinde asit ve alkali fosfataz ak-
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tivitesi Uzerinde kantitatif ve elektroforetik analiz yapan 

Palva ve arkadaşları(39), alkali fosfataz aktivitesinin, sar

koid nodilllerde serumdakinden 50 defa, karsinamatöz nodilller

den ise 2-4 defa daha fazla bulundugunu; asit fosfataz akti

vitesinin ise sarkoid nodüllerde, serumdakinden 1000 kere, 

karsinomatöz nodilllerden 4 kat daha fazla olduğunu saptamış

lardır~ 

Haimovici ve arkadaşları(21) kronik marginal periodon

tal hastalıklarda, alkali fo~fataz ~ktivitesinin iltihabın 

derecesiyle 9rantılı olarak arttığını, diabetik bireylerde, 

diabetik olmayan bireylerden daha yüksek değerler bulunduğunu 

ifade etmişlerdir. 

Cornaz ve arkadaşları(l2) 1974'de, iltihaplı dişetle

rindeki epitel hilcrelerınde, asit fosfataz aktivitesinin, 

dişeti oluğu likitinin akışıyla negatif olarak.ilişkili ve 

dişeti oluğunda lysosomal enzimlerin birikmesinin, periodon

tal cebin oluşması için mümkün bir mekanizma olduğunu göster

mişlerdir. 

İnsan derisinde kalsiyum, magnezyum ve fosforun kanti

tatif analizi için uyguladıkları bir mikrometodda Subryan ve 

arkadaşları(52), deride kalsiyum muhteviyatındaki artışın 

yaşla ilgili ve derinin kalsiyumundaki 7. 50 artışın 30 ile 60 

yaşları arasındaki bireylerde bulunduğunu, Mg ve P muhteviya

tında ise önemli bir artış olmadı~ını belirtmişlerdir. 
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Ehrke ve Mieler(l3), sıhhatli ve iltihabi paradon~opa

tili bireylerde organik bir fluor bileşiği olan "elmex fluid" 

in dişetlerini etkilemesinden önce ve sonraki inspesif ik asit 

fosfataz aktivitesini tayin etmişlerdir. Bu çalışmada klinik 

ve histolojik olarak iltihabın gerilediği bulunmuş, interden

tal papillalarda asit fosfataz aktivitesi önemli değişmeler 

gHstermemiş, ~adece stratum korneumda birai aktivite kaybı 

gözlenmiştir. Yine bu araştırmada sınırlı sayıda lokal fluo

ridlemenin marginal periodonsiyum için mahzurlu olmadığı so

nucuna varılmıştır. 

1976 ve 1977 yıllarında Liisi(32,33,34) asit, alkali fos

fataz ve adenosin trifosfat dağılımını ve aktivitesini, in

sanda iltihaplı, sıhhatli dişetleri ve difenil hidantoinin 

neden olduğu hiperplazik dişetlerinde histokimyasal metodlar

la incelemiştir. Araştırmada kuvvetli asit fosfataz aktivite

si keratinize epitelin superficial tabakalarında, iltihaplı 

dişetlerinde ise iltihapsal hücrelerde mllşaha~e edilmiştir. 

Alkali fosfataz ve adenozin trifosfat aktivitesi hiperplazik 

örneklerde, sıhhatli gingivalardan daha yüksek bulunmuş ve 

asit fosfatazıri difenil hidantain neticesi oluşan hiperplazik 

büyüme için, normal dişetleri ile mukayese edildiği zaman et

kili olmadığı tesbit edilmiştir. 

Rakhawy(40), yaptıBı bir araştı~mada tonsiller hasta

lıklarda, alkali fosfataz aktivitesinin hem akut, hem de kro

nik iltihaplarda arttığını ve bu artışın lenfositlerin makro-
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fajlara dönüşmesinden dolayı oldu~unu bildirmiştir. 

Freeland ve arkadaşları(l5), periodontal hastalıklarda 

mineral alınımı ve serumdaki mineral durumu arasındaki ilgiyi 

araştırmışlardır. Kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, manganez 

ve çinkonun serumdaki konsantrasyonu ölçülerek, bakırın peri

odontal indeksle (Pl) direkt olarak ilişkili olduğunu, fakat 

diğer mineral'lerin önemli ölçüde ilgili olmadığını ve perio

dontal hastalıkta alveoler kemikteki değişikliklerin serumda

ki kalsiyum ve fosforda belirgin değişiklikler olmaksızın mey

dana geldiğini göstermişlerdir. 

1977 yılında Virtanen ve arkadaşları(61), total protez

lerden dolayı mukozada meydana gelen stomatitislerde, fosfa

tazlar ve amino-peptidasların aktivitelerini histokimyasal 

açıdan incelemişler ve stomatitis sahalarında enzimlerinin 

aktivitelerinin açıkça arttığını ve iltihapsal lezyonun gerek 

doku gerekse mikroorganizmalardan derive olmuş hidrolitik en

zimleri ihtiva ettiğini bildirmişlerdir. 

Biswas, Duperon ve Chebib(6), çocuklarda periodontal 

hast~1ıklarda dişeti oluğu likitinde, protein, karbonhidrat, 

total kalsiyum, fosfat ve azot miktarlarını belirtmişlerdir. 

sıvıdaki protein, karbonhidrat, kalsiyum konsantrasyonunun 

kızlarda,erkeklerden ve post-pubertal grupta, pre-pubertal 

gruptan daha yüksek olduğu, fosfat konsantrasyonundaki fark

lılığın ise önemli olmadığı sonucuna varmışlardır. Ayrıca bu 

çalışmada, kalsiyum ve fosfat düzeylerini~ serumdakinden da-

·ha yilksek olduğunu tespit etmişlerdir. 
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Anwers ve ark~daşları(4), pH 9,S'da alkali fosfataz 

etkisiyle kurşun fosfatdan açığa çıkan kurşunun çHkelmesine 

dayanan yeni bir metod bulmuşlardır. Bu metod kullanılarak 

nötrof il lökositler dahil farklı hUcre tiplerinde alkali fos

fataz aktivitesinin, elektron mikroskobuyla sitokimyasal ola

rak göaterilebilecegini ifade etmişlerdir. 
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Bu çalışmamızda klinik tanıları; histopatolojik ınce

leme ile doğrulanmış 10 iltihaplı ~işeti, 10 periferik dev 

hücreli reperatif granülom, 10 fibr6z hiperplazi vakasından 

alınan'biopsi materyali ile kontrol grubu olarak 10 normal 

dişeti dokusu kullanılmıştır. 

Materyalimizi teşkil eden normal ile patolojik dokular 

Dişhekimliği Fakültesi Ağız llastalıkları Kürsüsünden saglan

mıştır. 

Materyalimizi saglamak için aynı cıns ve miktarda 

anestezik solüsyon kullanılmış, lokal anestezi altında yapı

lan operasyonla materyal alınmış ve iki kısma ayrılarak bir 

bölümü histopatolbjik inceleme için Dişhekimliği Fakültesi 

Patoloji Kürsüsüne gHnderilmiş, diğer kısmı steril şişeye ko

nulup -20°c 1 de deepfriz'de extre ha1ine getirilinceye kadar 

muhafaza edilmiştir. 

Çalışmalarımız İstanbul Universitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi, Biokimya Kürsüsü laboratuvarlarında yapılmıştır. 

Normal ve patolojik ağız dokularındaki asit ve alkali-
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fosfataz ile kalsiyum ve fosfor miktarlarındaki <lcRişiklikle

rin incelenmesi için materyalimiz dört grup altında toplan

mıştır. 

1. GRUP: Normal dişeti (kontrol grubu). 

Klinik muayenede, açık pembe renkte olan, mıne hududu

nu yarım veya bir milimetre kavrayan ve diş arası boşlukları

nı tamamiyle dolduran papilleri olan, sont ile dokunulduğunda 

kanamayan saglıklı dişetlerinden alınan parçalardır. 

2. GRUP: İltihaplı dişetleri. 

Koyulaşmış, kırmızımtrak veya morumsu bir renkte, ha

fif şiş, kolay zedelenen, sont ile dokunuldugunda kanama eği

limi gösteren dişetlerinden gingivektomi ile alınan parçalar

dır. 

3. GRUP: Fibröz hiperplaziler. 

Klinik muayene ile tanıları konulmuş, total ve parsi

yel protezlerin muko-&ingival hududunda görülen, soluk pembe 

renkte, kanamaya eğilimi olmıyan değişik büyüklüklerdeki olu

şumlardan alınan parçalardır. 

4. GRUP: Periferik dev hücreli reparatif granüloma. 

Klinik muayene ile tanıları konulmuş ve sonra histo-pa

toloj ik muayene ile teşhisleri doğrulanfuış olan., gingiva veya 

prosessus a~veolaris üzerinde görülen, saplı veya gövdesiyle 

oturmuş bir durumda, farklı hacimlerde,' koyu kırmızı renkte, 

kanamaya istidatlı oluşumlardır. 
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Çalışmalarımızda kullundıgımız kimyasal maddelir ve 

çözeltiler: 

1- Sodyum B glisero fosfat 0,5 g Sodyum veronal 0,425 

g tartılır ve 50 ml lik bir balon jojeye konur. 1/2-1 saat 

kaynamış ve soğumuş distile su ile çözülür ve 50 ml'ye tamam-

lanır. 

a) Sonra 1 no 1 lu ayıraçtan alınan 25 ml'lik bir kısım 

50 ml'lik bir balon jojeye konur, kaynamış sogumuş distile su 

ile 50 ml'ye tamamlanır (bu substrat alkali fosfataz tayini 

için''kullanıldı). 

b) 1 no'lu ayıraçtan geri kalan 25 ml üzerine 2,5 ml N 

asetik asit (CH 3-COOH) çözeltisi ilave edilir. Kaynamış ve 

sogumuş distile su ile 50 ml'ye tamamlanır (bu substrat asit 

fosfataz tayini için kullanıldı).- Her iki çözelti buzdolabın-

da 15 gün dayanır. 

2- Amonyum molibdat çözeltisi: 25 g amonyum molibdat 

300 ml distile suda çözülür. Buna 7·5 ml n
2

so
4 

ilave edilir, 

karışım yavaş yavaş soğutulur ve 500 ml'ye tamamlanır (bu çö-

zelti asit, alkali fosfataz ve fosfor tayininde kullanıldı). 

3- % l'lik hidrokinon çözeltisi: 25 ml'lik bir balon 

joje içerisine 250 mg hidrokinon konur ve 25 rnl'ye çözerek 

tamamianır. Çözelti içerisine koruyucu olarak 1 damla H so 
. 2 4 

ilave edilir (asit, alkali fosfataz ve fosfor tayininde kul-

lanıldı). 
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4- Sodyum sülfit çözeltisi (% 20 1 lik): 20 g sodyum 

sülfit tartılır ve 100 ml 1 ye distile su ile tamamlanır (çö

zelti asit, alkali fosfataz ve fosfor tayininde kullanıldı). 

5- Stok fosfor standardı: KH 2ro 4 , asitli desikatörde 

kurutulur, 4,388 g tartılır, hir litrelik balon joje<le su 

ile çözülür ve hacmine tamamlanır~ Üzerine 5 ml kloroform 

ilave edilir. Bu çözeltinin l rnl'sinde l mg fosfor vardır 

(çözelti fosfor çalışma standardının hazırlanmasında kulla

nıldı). 

6- ~osfor çalışma standardı: Stok çözeltiden 1 ~l alı-· 

nır. 7. S'lik triklor asetik asit ile 100 ml'ye tamamlanır. Bu 

standart 7. l'liktir (bu standart çözelti asit, alkali fosfa

taz ve fosfor tayininde kullanıldı). 

7- 7. 5 ve 7. lO'luk triklor asetik asit çözeltileri. 

8- 7. 4 1 lük amonyum oksalat çözeltisi: 4 g amonyum ok

salat tartılır ve 100 ml'ye tamamlanır (bu çözelti kalsiyum 

tayininde kullanıldı). 

9- 7. 2 1 lik amonyak çözeltisi: 2 cc amonyak 98 cc su 

ile tamamlanır (bu ayıraç kalsiyum tayininde kullanıldı). 

10- 0,1 N KMno 4 : 3,2 g KMno 4 distile su ile bir litre

ye tamamlanır. Kullanılacagı zaman 10 kere sulandırılır (0,01 

N KMn0 4 ). 

11- N· H2so 4 : Derişik sülfat asidinden 27 ml alınır, ı 

lt 1 ye distile su ile tamamlanır (bu ayıraç kalsiyum tayi~inde 

kullanıldı). 
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12- N cu 3 cooıı: % 100 1 lük asetik asitt~n 60 nıl alınıp, 

distile su ile l lt'ye tamamlanır (asit fosfataz tayininde 

kullanıldı). 

13- O,l N Oksalik asit: 6,3 g oksalik asit tartılır, 

distile su ile bir litreye tamamlanır. KullanılacnRı zaman 10 

kere sulandırılır (0,01 N Oksalik asit). 

ÇALIŞMAMIZDA İZLENİLEN METOD 

Normal ve patolojik dokuların asit, alkali fosfataz 

ile kalsiyum ve fosfor tayininde kullanılacak Brneklerin ha

zırlanmasında aşağıdaki sıra izlenmiştir: 

1- Deepfrize'den· alınan doku hassas terazide cam ka

paklı tartı kabı içinde tartıldı. 

2- Sonra doku bir makas yardımıyla mümkün oldugu kadar 

küçük parçalara b6lündil ve 10 rol % 0,9'luk NaCl çHzeltisi 

ilave ed'ilerek +4°C'de 20 dakika süre ile homojenize edildi 

(Mechanika precyzina homogenizer tip). 

3- llomojenizat (homojenize edilen doku) 3.000 rpm'de 

10 dak. santrifuj edildi. 

4- Süpenatant (homojenizatın üstünde kalan sıvı) bir 

behergl~ss'a alındı. 

Asit ve alkali fosfataz substratlarından ayrı ayrı 

lO'ar ml kapaklı erlenlere konularak 10 dak. 37°c'lik etüvde 

bekletildi. Uzerlerine l'er ml süpernatant ilave edildi ve ı 
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saat 3 7 C 0 1 1 i k e t ü v de bek 1 et i 1 d i . E t ü v <len ç ık arı p ii zer 1 erine 

9 ml· % lO'luk triklor asetik asit ilave edildi ve 10 <lak. 

beklendi. Sonra mavi bantlı süzgeç ka~ıdıyla ııiiziildii. Süzün

tüden 5 ml alındı, Üzerlerine 1 ml % 20 1 lik sodyum sülfit, 1 

ml amonyum molibdat, 1 ml % l'lik hidrokinon eklendi. 7. 5 1
-

lik triklor asetik asit ile 10 ml 1 ye tamamlandı. Karanlıkta 

20 dak. beklendi. Sonra spektrofotometre de 650 nm 'de okundu 

(Bodansky metodu). 

Standart için fosfor çalışma standardından 1,2,3 ml 

alındı. % S'lik triklorasetik asit ile 5 ml 'ye tamamlandı. 

Uzerlerine yine l 1 er ml. % l'lik hidrokinon, % 20'lik sodyum 

sülfit, amonyum molibdat ilave edildi. % S'lik triklor asetik 

asit ile 10 ml'ye tamamlandı. Kör için% S'lik triklor ase

tik asit kullanıldı. 

Fosfor tayini içinde 1 ml supernatant üzerine 9 ml 

% S'lik triklor asetik asit katıldı ve süzüldü. Süzüntüden 5 

ml alınıp, üierine 1 ml % 20'lik sodyum sülfit, 1 ml amonyum 

molib<lat ve 1 ml % l'lik hidrokinon ilave edildi. % S'lik 

triklor asetik asit ile 10 ml'ye tamamlandı. Fosfatazlarla 

beraber spektrofotometrede 650-nm'de okundu. 

Kalsiyum miktar belirtiminde ise özel kalsiyum tüpüne · 

2 ml distile su, 2 ml supernatant ve 1 ml % 4 1 lük amonyum ok

salat ilave edilip bir gece buzdolabında bekletildi. Buzdola

bından alınan kalsiyum tüpü 2000 rpm 1 de 10 <lak. santrifüj 

edildi. Ust sıvı atıldı. Tüp süzgeç ka~ıdı üzerinde ters çev

rilerek çökelti kurutuldu. Çökelti iki defa 3 1 er ml % 2'lik 
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amonyak çüzeltisiyle yıkandı, santrifüjlenerek üstteki sıvı 

atıldı. Sonra N u2so
4

1 den 2 ml kondu ve cam bagetle karıştı

rılıp 1 <lak. kaynar su banyosunda tutuldu; 0,01 N KMn0 4 ile 

10 saniye devam edebilen pembe renk alıncaya kadar titre 

edildi (Crammer-Tisdall-Clark metodu). 

-..., ..... 

RESİM 1- Materyalimizi ölçmekte kullandıgımız hassas terazi 
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RESİM 2- Uomojenizör 

RESlM 3- 3000 - 7500 devire ayarlanabilen santrifüj 
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RESİM 4- Spektrofotometre 
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I 1 I 

B U L G Ü L A R 

Normal dişeti dokusunda ve ağızın yumuşak patolojik 

dokularında bulunan asit fosfataz, alkali fosfataz, kalsiyum 

ve fosfor miktarları tablolar, grafikler halinde gösterilmiş 

ve bu değerlerin istatistik bakımdan anlamlı olup olmadıkları 

"Student t" testi ile araştırılmıştır. 

ALKALİ FOSFATAZ 

Alkali fosfatazın normal dişetinde 19,290-30,968 n.U./g 

arasında değiştiği, ortalamasının 26,727±2,965 B.U./g olduğu 

bulunmuştur (Tablo: 1, 5 ve Grafik 1). 

iltihaplı dişetinde 39,826-49,526 B.U./g arasında de

giştiği, ortalamasının 44,478±3,63j ~.U./g olduğu ve normal 

dişetine göre arttığı (% 69,2), bu artışın istatiksel yönden 

çok ileri derecede anlamlı olduğu (p<0,001) tesbit edilmiştir 

(Tablo 2, 5, 6, 12 ve Grafik 1). 

Fibröz hiperplazide 7,808-13,483 B.U./g arasında de

ğiştiği, ortalamasının lD,173±1,721 B.U./g olduğu ve normal 

dişetine göre azaldığı (% 61,5), bu azalmanın çok ileri dere-
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c e d e a n 1 a m l ı o 1 d u ı; u ( p < O , O O 1 ) t e s b i t e <l i 1 m i ş t i r ( T.ı İ • l u : 3 , 5 , 

7, 13 ve Grafik 1). 

Periferik dev hücreli reparatif granüloma<la 25,079 -

39,717 B.0./g arasında degiştigi, ortalamasının 30,216±4,034 

oldugu ve normal dişetine gHre arttıgı (% 11,5), bu artışın 

anlamlı olmadığı bulunmuştur (0,05<p<0,10) (Tablo: 4, 5, B, 

14 ve Grafik 1). 

Normal dişetinde ve periferik dev hücreli reperatif 

granülomada bulunan değerlerin birbirine.yakın oldugu, en 

yüksek değerlerin iltihaplı dişetinde, en düşük degerlerin 

ise fibr6z hi~erplazide bulundugu tesbit edilmiştir. 

İltihaplı dişeti ile f ibr6z hiperplazi 
. ' 

İltihaplı dişeti ile periferik dev hücreli reparntif 

granilloma 1 

Fibr6z hiperplazi ile periferik dev hiicreli reparatif 

graniiloma arasındaki farklılık ·istatiksel açıdan ileri dere-

cede anlamlı (p<0,001) bulunmuştur (Tablo: 9, 10, 11, 15, 16, 

1 7). 

ASİT FOSFATAZ 

Asit fosfatazın normal dişetinde 14,820-21,123 B.0./g 

arasında değiştigi, ortalamasının 18.585±1,762 B.U./g olduğu 

bulunmuştur (Tablo: 1, 5 ve Grafik 2). 

İltihaplı dişetinde 34,449-40,277 B.U./g arasında de-
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ğiştigi, ortalamasının 37,626±2,002 B.U./g olduğu ve normal 

dişetine göre arttığı (% 102,5), bu artışın istatiksel açıdan 

çok ileri derecede anlamlı olduğu (p<ri,OOl) bulunmuştur 

(Tablo: 2, 5, 6, 12 ve Çrafik 2). 

Fibröz hiperplazide 6,469-10,~01 B.U./g .arasında de

ğiştiği, ortalamasının 8,084±1,248 B.U./g olduğu ve normal 

dişetine göre azaldı~ı (% 55,5), bu azalışın çok ileri dere

cede anlamlı olduğu (p<0,001) tesbit edilmiştir (Tablo: 3 5 , . , 

7, 13 ve Grafik 2). 

Periferik dev hücreli reparatif granülomada ·19,698 _ 

25,274 B.U./g arasında değiştiği, ortalamasının 21,932±1,971 

B.U./g olduğu ve normal dişetine göre arttığı (% 16,6), bu 

artışın ileri derecede anlamlı olduğu (O,OOl<p<0,01) bulun-

muştur (Tablo: 4, 5, 8,,14 ve Grafik 2). 

Normal dişetinde ve periferik dev hücreli reparatif 

granülomadaki değerlerin birbirine yakın olduğu en yüksek de-

ğerlerin iltihaplı dişetinde, en düşük değerlerin ise fibröz 

hiperplazide buluriduğu tesbit edilmiştir. 

İltihaplı dişeti ile fibröz hiperplaz~ 

İltihaplı dişeti ile periferik dev hücreli reparatif 

granülorna• 

Fib~öz hiperplazi ile .periferik dev hücreli reparatif 

granüloma arasındaki farklılık istatistiks~l açıdan çok ileri 

derecede anlamlı (p<0,001) bulunmuştur (Tablo: 9, 10, 11, 

15, 16, 17). 
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KALSİYUM 

Kalsiyumun normal dişetinde 59,132-94,960 mg/g arasın-

da de~iştiği, ortalamasının 73,949±12,532 mg/g ol<luCu bulun

muştur (Tablo: 1, 5 ve Grafik 3). 

İltihaplı dişetinde 38,502-67,171 mg/g arasında değiş-

tiği, ortalamasının 51,469±9,568 mg/g olduğu ve normal diş-

etine göre azaldığı (% 30,1), bu azalmanın ileri derecede 

anlamlı olduğu (o,001<p<O,Ol) bulunmuştur (Tablo: 2, 5, 6, 

12 ve Grafik 3). 

Fibröz hiperplazide 61,270-8~,502 mg/g arasında değiş

tiği, ortalamasının 73,280±7,765 mg/g olduğu ve normal diş-
.. 

etine göre, b~riz bir fark göstermediği (% 0,9), istatiksel 

olarak karşılaştırıldığında aradaki farkın anlamlı olmadığı 

(p<0,9) tesbit edilmiştir (Tablo: 3, 5, 7, 13 ve Grafik 3). 

Periferik dev hücreli reparatif granülomada 39,951 -

97,681 mg/g arasında değiştiği, ortalamasının 70,439±17,020 

mg/g olduğu ve normal dişetine göre azaldığı (%· 4,1), bu 

azalmanın anlamlı olmadığı (0,5<p<0,9) bulunmuştur (Tablo: 4, 

5, 8, 14 ve Grafik 3). 

Normal dişeti.ve fibröz hiperplazide kalsiyum değerle-

ri birbirine. çok yakın olduğu, iltihaplı dişetinde ve ~erife-

rik dev hücreli reparatif granülomada azalma bulunduğu tesbit 

edilmiştir. 

istatistiksel açıdan iltihaplı dişeti ile fibröz hi-

perp~azi arasında çok ileri derecede anlamlı, 



' . 

İltihaplı dişeti ile periferik dev hücreli reparatif 

granüloma arasında anlamlı farklılık bulunmuş .. 
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Fibröz hiperplazi ile periferik dev hücreli reparatif 

granüloma arasında ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 

{Tablo: 9, 10, 11, 15, 16, 17). 

FOSFOR 

Fosforun normal dişetinde 5,494-11,260 mg/g arasında 

değiştiği, ortalamasının 8,970±1,831 mg/g olduğu tesbit edil

miştir (Tablo: 1, 5 ve Grafik 4). 

İltihaplı dişetinde 18,047-28,153 mg/g arasında değiş

tiği, ortalamasının 23,262±2,988 mg/g olduğu ve normal diş

etine g~re arttığı (% 159,3), bu artışın istatistiksel yönden 

çok ileri derecede anlamlı olduğu (p<0,001) bulunmuştur (Tab

lo: 2, 5, 6, 12 ve Grafik 4). 

Fibröz hiperplazide 4,584-7,703 mg/g arasında değişti

ği, ortalamasının 6,283±0,983 mg/g olduğu ve normal dişetine 

göre azaldığı (i. 29,9), bu azalmanın ileri derecede anlamlı 

olduğu (O,OOl<p<0,01) tesbit edilmiştir (Tablo: 3, 5, 7, 13 

ve Grafik 4). 

Periferik dev hücreli reparatif granülomada 13,750 -

20,250 mg/g arasında değiştiği, ortalamasının 16,404±2,07 

mg/g olduğu v~ normal dişetine göre arttığı (% 82,8), bu ar

tışın çok ileri derecede anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,001). 

(Tablo: 4, ·5, 8, 14 ve Grafik 4). 
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Fosforun normal dişetine göre fibröz hiperplazide bi

raz azaldığı, en yüksek değerlerin iltihaplı dişetinde bu

lundugu tesbit edilmiştir. 

1ltih~plı dişeti ile fibröz hiperplazi, 

İltihaplı dişeti ile periferik dev hücreli reparatif 

granilloma, 

Fibröz hiperplazf ile periferik dev hücreli reparatif 

granilloma arasındaki farklılık istatistiksel aç~dan çok ileri 

derecede anlamlı (p<0,001) bulunmuştur (Tablo: 9, 10, 11, 15, 

16, 17). 
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Vaka Alkali Fosfataz Asit Fosfataz Kalsiyum Fosfor 
No* 

1 29,000 18,182 68,601 6,545 

2 24,800 19,540 74,461 10,240 

3 30,968 17 ,.830 64,511 11,260 

4 26,473 20,380 65,960 9,709 

5 
. 26,471 21,123 80,881 8,288 

6 27,448 19' 04 8 61,220 9,152 
---- -· 

7 29,300 17,266 94,960 10,987 

8 25,807 18,377 59,132 9,384 

9 27,716 19,292 92,681 8,647 

10 19,290 14,820 77,090 5 '4 94 

TABLO 1- Normal dişeti vakalarında ölçülen alkali fosfataz, 
asit fosfataz, kalsiyum ve fosfor de~erleri 

Vaka Alkali Fosf ataz Asit Fosf ataz Kalsiyum Fosfor 
No* 

1 39,826 36,363 50,101 21,212 

2 44,569 34,449 48,202 28,153 

3 49,526 40,157 61,340 24,539 

4 38,753 37,691 39,411 22,295 

5 46,302 36,364 38,502 23,263 

6 46,298 . 37,676 55,670 21,930 

7 47,138 39,596 42,960 18,047 

8 42,578 40,277 51,890 21,403 

9 48,157 35,380. 59,452 24,570 

10 41, 6 38 38,307 67,171 27,203 

TABLO 2- !ltihaplı dişeti vakalarında ölçülen alkali fosfa
taz, asit fosfataz, kalsiyum ve fosfor değerleri 
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Vaka 
No* 

Alkali Fosf ataz Asit Fosfataz Kalsiyum Fosfor 

-·-
1 13,483 10,401 73,091 7,703 

2 10,509 8,828 61,270 6' 7 26 

3 8,693 7,244 78,350 5,794 

4 7,808 6,469 83,431 5,577 

5 10,013 7,905 85,502 6,324 

6 9,303 7,273 73,481 5,242 

7 8,380 6,483 66,950 4,584 

------·· 
8 11,230 8' 5 5 7. 64,701 6,951 

9 l0,533 8,527 71.,830 6,520 

10 11,782 
9,153 71,203 7' 418 

TABLO 3- Fibr6z hiperplazi vakalarında Blçülen alkali fosfa
taz, asit fosfataz, kalsiyum ve fosfor değerleri 

.Vaka Alkali Fosfataz 
Asit Fosfataz Kalsiyum Fosfor 

No* 

1 28,812 
20,081 64 , 821 18,334 

2 25,079 
22,667 78,241 17,361 

-

3 29,Lı53 
23,169 71,270 15,707 

4 28,199 
19,782 85,642 14,309 

5 32,850 
21,391 97,681 13,750 

6 32,578 
211,654 39,951 20,250 

7 39,717 
25,274 66,662 18,052 

8 27,652 
19,698 '82,290 14,393 

9 29,506 
20,959 49,140 15,792 

10 28,314 
21,652 68,701 16,099 

TABLO 4- Periferik dev hücreli reparati~ granüloma vakaların-
d 

"l ülen alkali fosfataz, asıt fosfataz, kalsiyum 
a o ç . . 

ve fosfor değerlerı 



-
İltihaplı 

Peri ferik 

* 
Normal FibriJz Dev Hiicrel i 
Dişe ti Dişe ti Hiperplazi Reparatif 

Granülonıa 

Alkali fosf ataz 26,727± 2,965 44,478±3,633 l0,173:t.ı, 721 30',216± 4,034 -
Asit fosfataz 18,585± 1,762 37,626±2,002' 8,084±1,248 21,932:! 1,971 ~ 

Kalsiyum 73,949±12,532 51,469±9,568 73,280±7,765 70,439±17.,020 -
Fosfor 8,970± 1,831 23,262±2,988 6,283±0,983 16,404± 2,07 '....__ 

TABLO 5- Alkali fosfataz, asit fosfataz, kalsiyum ve fosforun dc5rt ayrı 
doku grubunda ölçülen ortalama değerleri 

* Normal Dişe ti İltihaplı Dişe ti Fark 

Alkali fosfataz 26,727 44,478 17,751 

Asit fosfataz 18,585 37,626 1 9, 04 1 

Kalsiyum 73,949 51,469' 22,480 
; 

Fosfor 8,970 23,262 14,292 

TABLO -.6- Normal dişe ti ve iltihaplı dişe ti vakalarında ölçülen 
alkali fosfataz, asit fosfataz, kalsiyum ve fosforun 
ortalama değerleri ve bunlar arasındaki farklar 

* Normal Dişe ti Fibröz lliperplazi Fark 

Alkali fosfataz 26,727 10,173 16,554 

Asit fosf ataz 18,585 8,084 10,501 
~ 

Kalsiyum 73·,949 73,280 0,669 

Fosfor 8,970 6,283 2,687 

TABLO 7- Normal dişeti ve fibröz.h~perplazi vakal~rında ölçü-
l ı kali fosfataz, asıt fosfataz, kalsıyum, ve fos-

en a . b 1 d . forun ortalama değe~lerı ve un ar arasın akı fark-
lar 

40 l 
f 
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* Normal Dişe ti Periferik Dev Hücreli Fark Reparatif Granül oma 

Alkali fosfataz 26,727 30,216 3,l!89 

As'i t fosf ataz 18,585 21,932 3,347 

Kalsiyum 73,949 70,439 3,510 

Fosfor 8,970 16,404 7 'l! 34 

TABLO 8- Normal dişeti ve periferik dev hücreli reparatif 
granüloma vakalarında ölçülen alkali fosf ataz, asit· 
fosfataz~ kalsiyum ve fosforun ortalama değerleri ve 
bunlar arasındaki farklar 

* İltihaplı Dişe ti FihrUz Hipcrplazi Fark 
--

Alkali fosf ataz 44,478 10,173 34,305 

Asit fosf ataz 37,626 8,084 29,542 

Kalsiyum 51,469 73,280 21,811 

Fosfor 23,262 6,283 16,979 

TABLO 9- İlti~aplı dişeti ve fibröz hiperplazi vakalarında 
ölçülen alkali fosfataz, asit fosfataz, kalsiyum ve 
fosforun ortalama değerleri ve bunlar arasındaki 
farklar 

* İltihaplı Dişeti Periferik Dev Hücreli 
Fark Reparatif Granüloma 

Alkali fosfataz 44,478 30,216 14,262 

Asit fosfataz 37,626 21,932 15,694 

Kalsiyum 51,469 70,439 18,970 

Fosfor 23,262 16,404 6,858 

TABLO 10- 11 tihaplı dişe ti ve periferik dev hücreli reparatif granüloma 
vakalarında ölçülen alkali fosfataz, asit fosf ataz, kalsiyum ve 
fosforun ortalama denerleri ve bunlar arasındaki farklar 
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* Fibröz Hiperplazi 
Periferik Dev Hücreli 
Reparatif Granüloma 

Fark 

-
. 
Alkali fosfataz 10,173 

30,216 20,043 

Asit fosfataz 8,084 
. 21,932 13, 848 

Kalsiyum 73,280 
70,439 2, 8lıl 

Fosfor 
6,283 

16,404 10,121 

. 
TABLO 

11- Fibröz hiperplazi ve periferik dev hücreli reparatif granülo vakalarında ölçülen alkali.fosfataz, asit fosfa~az, kalsiyumın::e 
fosforun ortalama deCerlerı ve bunlar arasındakı farklar 

1 Normal Dişeti -
iltihaplı Dişeti 

1 

1 

--
* 

ortalamalar s s· t 

Arası Fark 

p 

L_ 

Alkali f osfataz 
17,751 3,316 ıı,977 

p<0,001 

L __ 

Asit fosfataz 
19,041 

1,886 22,587 p<0,001 

L. 

Kalsiyum 
22,480 11,149 4,511 O,OOl<p<0,01 

14,292 2,478 13,233 p<0,001' 

Fo s.f or 
·~. 

TABLO 12- Normal dişeti ve iltihapl: dişeti vakalarında öl
çülen alkali fo~fat•~· asıt fosfataz, kalsiyum ve 
fosfor değerlerıne aıt ortalamalar arasındaki 
farkların t testine g&re değerlendirilmesi 

1 nişe ti - Fibröz Hiperplazi 
Normal 

T 
1 

-

* 
ortalamalar ss t p 

Arası 
Fark 

'----

Alkali fosf'ataz 
16,554 

2,424 15,285 p<0,001 

L 

Asit fosfataz 
lo,so1 

1,527 15,397 p<0,001 

L 

Kalsiyum 
o,669 

l0,425 0,143 p<0,9 

-

Fosfor 
2,687 

ı,470 4,455 O,OOl<p<0,01 

1 ~ 

N 1 d

. ti ve fibrÖZ hiperplazı vakalarında ölçü-
o r ma ı Ş e · f k ı · 

1 1

. f sfataz asıt fos acaz, a sıyum ve 
len a ka ı o ' . fosfor değerlerine ait ortalsm~l~r ar~sındakı fark-

·- göre değerlendırılmes ı 
ıarın t testıne 

TABLO 13-
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1 Normal Dişe ti -
Periferik Dev Hiicreli Reparatif Granül oma 

- Ortalamalar p 
* Arası Fark 

ss t 

Alkali f osfataz 3,489 3,540 2,205 0,05<p<0,10 

Asit f osfataz 3, 34 7 1,870 4,008 O,OOl<p<0,01 

' 

Kalsiyum 
3,510 14,945 0,525 ·o,5<p<0,9 

Fosfor 
7,434 1,9541 8,515 p<0,001 

1 

. 
TABLO 14-

Normal dişeti ve periferik dev hücreli reparatif 
granilloma vakalarında ölçülen alkali fosfataz 

8 

• 

fosfataz, kalsiyum ve fosfor değerlerine ait ~rts~t 
· f 1 · a lamalar arasındakı ark arın t testıne göre değer-

lendirilmesi 

~ 

1 
Utihaplı Dişe ti·-

Fibröz Hiperplazi 
1 

ortalamalar ss t 

* Arası fark 

p 

34,305 2,842 27,0ll p<0,001 
-

Alkali fosfata.z 
ı,668 39,653 p<0,001 

29,542 
Asit f osfataz 
~ 21,811 8,714 5,599 p<0,001 

Kalsiyum 2,224 17'081 p<0,001 
1 

~ 16,97.9 
Fosfor 1 

İltihaplı dişeti ve (ibröz ~ipcrplazi vakala~ında 
ölçülen alkali fosfat••• asıt fosfataz, kalsıyum ve 
fosfor değerlerin• ait ortalam~17r ar7sındaki fark-

TABLO 15-

ların t testin• gör• değerlendırılmesı 

l 
1 
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-
11 tihapl~ Dişeti -

Peri ferik Dev HUcreli Reparatif Graniiloma 

-

* 
Ortalamalar 1 

Arası Fark 
ss t p 

' - 3,839 8, 311 p<0,001 
-

Alkali fosfataz 
14,262 

17,673 p<0,001 

Asit fosf ataz 
lS,694 1,987 

'-- 18,970 13,806 3,074 O,Ol<p<0,02 

Kalsiyum 

Fosfor 
6,858 2,570 5,9731 p<0,001 

1 

TABLO 16- iltihaplı dişeti ve periferik dev hücreli granül 

d 
"1 "1 lk 1' f f · oma vakaların a o çu enda a 1 ı :os a~az, asıt fosfataz, 

kalsiyum ve fosfor eAcr erıne aıt ortalamalar 
8 

_ . . .. d ra sındakı farkların t testıne gore eğerlundirilmesi 

Fibröz Hiperplazi - l 
Periferik Dev Hiicreli Reparatif 

Granül oma 

* 
ortalamalar ss t 

Arası Fark. 
p 

Alkali fosfataz 
20,043 3,101 14,461 p<0,001 

Asit fosfataz 
13,848 ı,649 ıs, 789 p<0,001 

2,841 13,228 o, 4 8 0,5<p<0,9 

Ka ls iyunı -
ıo,121 1,62 13,979 p<0,001 

Fosfor , 

TABLO 17- y~rBz biperplazi ve periferik dev hücreli repara
tif gr8nfiloma vakal~rında ölçülen alkali fosfataz, 
asit fosfataz, kalsıyum ve fosfor değerlerine ait 
ortalamalar arasındaki farkların t testine göre de-

ğerlendirilmesi 

* Asit f osfataz ·alkali fosfataz, yaş dokunun gramı başına 
Bodansky linit~si (B.U./g); kalsiY.um v: f~sf~r yaş dokunun 
gramı b•Ş ına mg (mg/ g) . olarak gos terılmış tır. · 

1 1 

'1 
1 
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Dişlerin mineral yapısını, kemiklerde oldugu gibi ge

nellikle kalsiyum fosfat ve kalsiyum karbonat oluşturmakta

dır. Dişlerin içerdiği bu minerallerin komşu dokularla yakın 

bir ilişkisi vardır. 

Fosfatın sağlanmasında, fosfat esterlerini parçalayan 

fosfataz· enzimlerinin biiyük katkısı· olduğu bilinmektedir(48, 

6 3) • 

Gomori 1 ninE59), 1939'da bulduğu bir metoddan sonra ağ

zın normal dokularında ve çeşitli patolojik oluşumlarındaki 

fosfat~z enzimleri pekçok araştırıcı tarafından histo-kimya

sal yöntemlerle incelenmiş ve farklılıklar gösterdiği belir

tilmiştir(l9, 36,54). 

Yaptığımız literatür araştırmasında bu konuda şimdiye 

kadar yapılan çalışmaların daha ziyade kalitatif ve mikros

kopik incelemelere dayandırılmış oldugunu tesbit ettik. 

Biz bu çalışmamızda, normal dişetlerinde ve ağızın ba

zı yumuşak pat~lojik oluşumlarında kalsiyum ve fosfor deği-
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şirnlerini ve bu elementlerd~n fosfat metabolizması ile sıkı 

ilişkisi olan fosfataz enzimlerinin bir degişim gösterip 

·göstermedigini kantitatif olarak araştırdık. Bu durum tartış

mamızın kalitatif ve ~ikroskopik çalışmaların bulgularına gö

re yapılmasını zorunlu kılmıştır. 

Bazı araştırıcılar(9), fosfataz enzimlerini a~zın 

farklı doku tabakalarında incelemişl~r ve asit fosfatazın da

ha ziyade dişeti epitelinde; alkali fosfatazın ise dişeti bag 

dokusunda bulunduğunu tesbit etmişlerdir. 

N o r m_a 1 ve p a t o 1 o j i k ş ar t 1 ar da a g z ı n ç e ş i t 1 i doku ta b a -

kalarında asit fosfatazın intra-sellüler dağılımı Gomori(l9), 

tarafından incelenmiş; kronik iltihaplı dokularda ve granli

lasyon dokularında makrofajlar, dejenere epiteloid hücreler 

ve dev.hücr~lerinde güçlü bir asit fosfataz aktivitesi tesbit 

edilmiştir. 

Stambolieva ve Bourkova(47), periodontosis ve travma

tik ned~nlere bağlı olarak meydana gelen periodontitis vaka

la!ıhda papillaları histe-kimyasal olarak araştırmışlar; asit 

ve alkali fosfataz aktivitesini periodontitis vakalarında 

kontrol dokulara oranla oldukça yüksek bulmuşlardır. Alkali 

fosfataz Bzellikle granülasyon dokusunda, kan damarlarının 

endote1inde ve dişeti epitelinin bazal tabakasında lokalizas

yon göstermiş ve travmatik periodontitis vakalarında.asit ve 

alkali fosfataz aktivitesi iltihaplı odaklarda yüksek bulun

muştur. 

Dişeti old~ğu likitinde asit ve alkali fosfatazın se-
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rumdan daha büyük değerler gBsterdigi, bu enzimlerin en büyük 

kaynağının epitelial hµcreler, lBkositler, histiositler ve 

bakteriler tarafından oluşturulduğu Sueda, Cimasoni ve 

Held(25,53) tarafından açıklanmıştır. 

Haimovici ve arkadaşları(21), kronik marginal perı

odontal hastalıklarda alkali fosfataz aktivitesinin iltilıabın 

derecesi ile orantılı olarak arttığını ifade etmişlerdir. 

Bizim çalışmamız da bu bulguları destekler nitelikte

dir. İltihaplı dişetlerinde asit ve alkali fosfataz miktarı 

normal dişetine oranla ileri derecede anlamlı bir farklılık 

göste~miş ve değer olarak yaklaşık iki kat artış bulunmuştur. 

Periodontal dokular, küçük kan damarları endoteli, 

f ibroblastlar, kollagen lifler, lBkositler ve diğer iltihap 

hücreleri fosfataz enzimlerince zengindirler(9,14,32,33,43, 

60). 

Ağız epitelinde, metabolik aktivitede lysosomal cisim

ciklerin önemli bir yeri olduğu birçok araştırıcı tarafından 

ileri sürülmüştür(9,32,33,36,43). 

lltihapl~ diş~tlerinde bu dokulara ait hücreler yıkıl

dıkça lysosomlarda yerleşmiş fosf ataz enzimlerinin serbest 

hale gelmesi ve iltihap hücrelerinde fosfataz enzimlerinin 

yoğun ol~ası bulduğumuz önemli orandaki artışın nedenini izah 

edebilir. 

Svoboda, Lojda ve Skach(54), normal ağız mukozasında, 

ağız ıçı karsinomlarında, kapiller ve kavernBz hemangiomlar-
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da, fibromlarda, papillomlarda, lökoplazide, bazı adenom va

kalarında, çeşitli epulis tiplerinde alkali fosf ataz, asit 

fosf ataz ve non-spesif ik esterazı mikroskopik olarak farklı 

doku tabakalarında incelemişlerdir. Bu araştırmada alkali 

fosfataz aktivitesi dev hücreli epulislerde dev lıilcrelerinde, 

fibrosit ve fibroblastlarda; fibröz epulislerde ise baA doku

su liflerinde bulunmuştur. Asit fosfataz aktivitesinde stra

tum korneum hariç keratinize epitelin bütUn katlarında ve il

tihap hücrelerinde, önemli ölçüde bulunmuştur, 

Epulislerdeki hidrolitik ve oksidatif enzimlerin akti

vi telerini inceleyen Lim ve Mori(36), en güçlü alkali fosfa

taz aktivitesinin kapillerler, metaplastik fibröz dokular ve 

kronik iltihaplı süzüntülerde bulunduğunu, ayrıca eputislerde 

enzim aktivitesi varlığının hücre proliferasyonu ve metabo-

1 izmanın yüksek oranıyla ilişkili olduğunu müşahede etmişler

dir. 

Herhangi bir irkiltici veya iltihabi nedenle kan akı

mının irkiltmeye maruz kalan alanda yavaşlaması, dokunun nor

malden fazla beslenmesi ile çoğalmasına ve bu suretle iltiha

bi granülasyon dokusunun oluşumuna neden olmaktadır(20). 

Çeşitli araştırıcılar hücre proliferasyonunda, matrix 

formasyonunda, kollagen sentezinde, muko-polisakkarit sente

zinde, kalsifikasyonda, hücre için ger~kli metabolik ürünle

rin membranlardan geçişinde .fosfataz enzimlerinin etkili ol

duğunu ileri sürmektedirler(S,38). 

Genel olarak hidrolitik enzimlerin aktivitesi, aktif 
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hücre proliferasyonu ve metabolizmanın hızıyla ilişkilidir. 

Dokularda hücre proliferasyonuna paral&l olarak enzim artışı 

vardır. İltihaplı prolifere dokulrirda buna iltihaba katılan 

hücrelerin enzimatik. faaliyetleri· de eklenir. 

Bizim araştırmamızda da, periferik dev hücreli repara

tif granüloma vakalarında fosf ataz enzimleri düzeyindeki ar

tışlar ağzın normal dokularına oranla fazla olmamakla beraber 

7. 15 civarında bir artış göstermiştir. Bu· artışın diger araş

tırıcıların histe-kimyasal yöntemlerle eriştikleri sonuçlara 

uygun olarak dev hücrelerden, aktif hücre proliferasyonundan 

ve iltihap hücielerinden kaynaklandıgını söyleyebiliriz. 

Diğer taraftan hafif ve uzun süren devamlı tahrişler 

ise daha ziyade hücre proliferasyonuna neden olmakta, bağ ve 

· ·· iranülasyon dokularında zamanla fibroblastik bir çog~ımaya, 

kollagen· maddenin artmasına yani, fibröz dokunun gelişmesine 

sebep olmaktadır(20). 

Eğer mekanik irritasyonlar daha fazla hafif lerse f ib

rö z değişmelerden sonra bir nedbeleşme başlar ve doku hilcre

lerden. fakir, liften zengin bir hale gelir(20), 

Larmas(32,33,34), normal, iltihaplı ve hydantoin teda

visinin neden olduğu hiperplazik dişetlerinde asit fosfataz, 

alkali fosfataz ve adenosin ~rifosfatın dağ1lımını histe-kim

yasal olarak incelemiştir. Bu araştırmada iltihaplı dişetle

rinde enzim aktivitesi en yoğun olarak iltihapsal hücreler

de, fibroblastlarda ve kollagen liflerde gösterilmiştir. Fos- . 
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fataz enzimlerinin hydantoinin neden olduğu lıiperplazik büyü

melerde spe~if ik bir işaret olmadığı bu enzimlerin hidroliz, 

transforforilizasyon, fagositoz, doku yıkımı, hücre içi sin

dirimi ve enfeksiyorrlara direnç mekanizmasında önemli bir ro

lü old~gu görüşüne varılmıştır. 

Lim ve Mori(36), epulisleri histo-patolojik olarak 

epulis fibromatosa, epulis teleangioectaticum, epulis osteo

plastica ve epulis gravidarum olarak tasnif etmiş, 20 epulis 

vakasında hidrolitik ve oksidatif enzimlerin aktivitelerini 

mikroskopik olarak değeriendirmişlerdir. Asit ve alkali fos

fataz aktiviteleri iltihaplı dokularda fibröz dokulardan daha 

yüksek, ayrıca asit fosfataz aktivitesi fibröz dokularda al

kali fosfatazdan daha az bulunmuştur. 

Bu kalitatif bulgular bizim kantitatif bulgularımızı 

doğrula~aktadır. 

Çalışmamızda f ibröz hiperplazi vakalarında asit ve al

kali fosfataz düzçylerinde n~rmal dişetine oranla 7. SO'yi 

aşan azalmalar bulunmuştur. Enzimler hücre içi yerleşim gös

terdiklerine göre fibröz doku artarak doku hücresel yönden 

fakirleştikçe enzimlerin azalma göstermesi doğaldır. Herneka~ 

dar alkali fosfataz enziminin varlığı histo-kimyasal yöntem

lerle bağ dokusunun lifsel elementlerinde gösterilmişse 

de(S4), bunun enzimin normal düzeyini· sürd"ürmeye yetmediği 

anlaşılmaktadır. 

Yaptığı~ız literatür araştırmasında ağzın normal doku

larında ve çeşitli yumuşak patolojik oluşumlarında.kalsiyum 
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ve fosfor değişimleri ile ilgili çalışmalara rastlayamadık. 

Bir araştırmada(6) çocuklarda dişeti oluğu likitinde total 

kalsiyum konsantrasyonunun serumdan yaklaşık 30-50 defa yilk

sek bulunduğu, kalsiyum konsantrasyonunun dişetlerinin ilti

haplı olduğu durumlarda bir miktar azalma gösterdiği, buna 

karşılık fosfat miktarlarında az miktarda artış bulunduğu 

bildi~.ilmiştir. 

Bizim incelediğimiz vakalar erişkin çagdaki kişileri 

kapsamaktadır. Bulgularımıza göre iltihaplı dişetlerinde, 

nor~al dişetlerine oranla kalsiyum miktarında azalma, fosfor 

miktarında ise artış görülmektedir. 

Fosfor miktarındaki artışın, substrat olarak glisero

fosfat ve nükleik asitleri kullanmakta olan alkali ve ·asit 

fosfataz enzimlerinin büyük artışına bağlı oldugu, kalsiyum

daki düşüşün ise dişlerdeki kalsiyum metabolizmasının, ilti

haba karşı k~runmak üz~re hızlı kullanımından ileri geldiği 

düşünülebilir. 

Periferik dev hücreli reparatif granülomada tesbit et

tiğimiz fosfor miktarındaki artış fosfataz enzimlerinin artı

şına bağlanabilir. 

Kalsiyum değerinde_, normale oranla ufak da olsa bir 

düşme olduğu gHzlenmekle beraber istatistiksel yönden anlamlı 

bulunamamıştır. 

Fibröz hiperplazide normal dişetine oranla kalsiyum 
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dilzeyinde bir değişiklik olmadığı, fosfat dUzeyinde ise an

lamlı bir azalma mevcut olduğu .gözlenmiştir. Bu azalmanın 

asit ve alkali fosfataz aktivitesindeki azalmaya bağlı olduğu 

söylenebilir. 

Netice olarak, iltihaplı dişeti ve periferik dev hüc

reli reparatif granilloma vakalarında fosf ataz enzimleri ve 

buna paralel olarak fosfat düzeyi artmıştır. Bu artışın ilti

hap hücrelerinden, aktif hilcre prolif erasyonundan ve dev hüc

relerinden kaynaklandığı düşünülebilir. Kalsiyum düzeyinde 

tesbit edilen düşüşün kalsiyum metabolizmasının iltihaba kar

şı hızlı kullanımından ileri geldiğini söyleyebiliriz. Fibröz 

hiperplazi vakalarında ise fosf ataz enzimleri ve buna bağlı 

olarak fosfat düzeyinin azaldığı görülmüştür. Bu azalmanın, 

enzimlerin hücre içinde yerleşim göstermelerine ve fibröz do

kuların hücresel yönden fakir olmalarına bağlı oldu~u netice

sine varılmıştır. 
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v 
O Z E T 

Bu çalışmada 10 normal dişeti, 10 fibrHz hiperplazi, 

10 iltihapl~ .dişeti ve 10 periferik d~v hücreli reparatif 

~ranüloma vakasında kalsiyum ve. fosfor degişimleri ve bu ele

mentlerden fosfat m~tabolizmasıyla sıkı ilişkisi olan asit 

fosfataz, alkali fosfataz enzimleri kantitatif olarak ·ince

lenmiş tir. 

Kalsiyum miktarı Crammer-Tisdall-Clark metoduyla; al

kali fosfataz, asit fosfataz ve fosfor miktarları Bodansky 

metoduyla tayin edilmiştir. 

İltihaplı dişeti ve periferik dev hücreli reparatif 

granilloma vakalarında fosfataz enzimleri ve buna paralel ola

rak fosfat düzeyi artmıştır. Bu artışın iltihap hilcr~lerin

den, aktif hücre proliferasyonundan ve dev hücrelerinden kay

naklandığı düşünülebilir. Kalsiyum düzeyinde tesbit edilen 

dilşilşün ~alsiyum metabolizmasının iltihaba karşı hızlı kulla

nımından ileri geldiğini sHyleyebiliriz. FibrHz hiperplazi 

vakalarında ise fosfataz enzimleri ve buna ban1ı olarak fos

fat <lilzeyinin azaldıgı gHrillmilştUr. Bu azalmanın, enzimlerin 

hilcre içinde yerleşim gHstermelerine ve f ibrHz dokuların hüc

resel yHnden fakir olmalarına bağlı olduğu neticesine varıl

mıştır. 
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S U M M A R Y 

Calcium and phosphorus changes and acid and alkaline 

phosphatase enzymes that are closely related with phosphorus 

metabolism have been quantitatively analyzed in ten normal 

gingiva, ten fibrous hyperplasia, then inflammatory gingiva 

and ten peripheral giant-cell reparative granulorna cases in 

this study.· 

The amount of calciurn was determined by the Crammer -

Tisdall Clark method, alkaline phosphatase, acid phosphatase 

and phosphorUs amounts were determined by the Bodansky method. 

Phosphatase enzymes and the related phosphate level 

have increased in inflammatory gingiva and peripheral giant -

cell rep~rative granuloma cases. These increases could have 

been·caused by inflammatory cells, active cell proliferation 

and giant-cells. It is concluded that the decrease in the 

calcium level was caused by the rapid use of the calcium 

metabolism against inflammation. The phosphatase enzymes and 

the phosphate level decreased ın cases of fibrous hyperplasia. 

The decreases could have been caused by the settlement of the 

enzyme in the cell and by the cellular poorness of the fibrous 

tissue. 
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