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ÖZET 

Başer, Ü. (2007). Menstruel Siklusun Dişeti Üzerine Etkileri. İstanbul Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji AD. Doktora Tezi. İstanbul.  

 

Çalışmamız, menstruel sikluste oluşan hormonal dalgalanmanın dişeti üzerine etkisini, 
klinik ölçümler ve dişeti oluk sıvısı miktarı, dişeti oluk sıvısındaki interlökin 1 beta ve 
tümör nekrotizan faktör alfa inflamasyon parametrelerini kullanılarak incelemek 
amacıyla planlanmıştır. 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kız ögrencileri arasından, düzenli 
mestruel siklusu olan, infertilite tedavisi görmemiş, oral kontraseptif kullanmayan, gebe 
olmayan sistemik olarak sağlıklı 37 birey seçilmiştir. Seçilen kız öğrencilerin hafif 
düzeyde gingivitisli olmasına ve ağız bulgularında çapraşıklık ve kuron köprü protezi 
gibi yerel hazırlayıcı faktörlerin bulunmamasına dikkat edilmiştir. Bireyler, ağız bakım 
alışkanlıklarının değerlendirilmesi ve siklus sürelerinin belirlenmesi için iki ay boyunca 
takip edilmiştir. Oral hijyeni yeterli olan ve düzenli menstruel siklusu olan bireylerden 
menstruel siklusun ilk gününde, ovulasyon gününde ve progesteron artış gününde olmak 
üzere aynı siklus içinde toplam üç kez plak indeksi, sondalamada kanama, gingival 
indeks ölçümleri yapılmış ve dişeti oluk sıvısı örnekleri toplanmıştır. Tahmini olarak 
belirlenen günler serum progesteron ve estradiol düzeylerine bakılarak doğrulanmıştır. 
Menstruasyonun ilk gününde olmak üzere bir kez sondalanabilir cep derinliği ölçümleri 
yapılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında tekrarlı ölçümlerde varyans analizi 
ve farklılığa neden olan grubun tespitinde paired sample t testi, parametreler arasındaki 
ilişkilerin incelenmesinde ise pearson korelasyon testi kullanılmıştır. 

Menstruel siklus boyunca hormonal değişime bağlı olarak plak indeksi değerlerinde 
anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen sondalamada kanama, dişeti oluk sıvısı miktarı 
ve dişeti oluk sıvısındaki interlökin 1 beta düzeyleri progesteron artış gününde diğer 
ölçüm günlerine göre anlamlı derecede yüksektir. Gingival indeks ve dişeti oluk 
sıvısında tümör nekrotizan faktör alfa düzeylerindeki değişim ölçüm günleri arasında 
anlamlı farklılık göstermemiştir. Çalışmamızda menstruel sikluste görülen hormonal 
dalgalanmanın dişeti üzerine etkileri olduğu gözlenmiştir. 

 

 

Anahtar Kelimeler :  Menstruel siklus, gingivitis, dişeti oluk sıvısı, interlökin 1 beta, 
tümör nekrotizan faktör alfa. 

 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: T-708/30062005  
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ABSTRACT 

Baser, U. (2007). The effects of menstrual cycle on gingival health. İstanbul University, 

Institute of Health Science, Periodontolgy Department. Doktora Tezi. İstanbul.   

 

The purpose of this longitudinal, prospective study was to compare gingival changes of 
cyclic women at different time of their menstrual cycle. 
37 female dental students were enrolled in this study. They all had mild gingivitis or 
clinically healthy gingiva. Pregnants, smokers, subjects under infertilization treatment 
or has irregular periods, were excluded from the study. Subjects were given oral 
hygiene intstruction before the study began and their plaque index scores were recorded 
for two months. Menstrual cycle duration and regularity were also checked at the same 
time. 
Plaque index, gingival index, bleeding on probing, gingival crevicular measurements for 
laboratory examinations were made on the first day of the menstruation, on the 
ovulation day and on the prodominance of progesterone secretion day. These certain 
menstrual cycle days have been determined with serum progesteron end estradiol levels. 
For laboratory examinations, gingival crevicular fluid  were taken to analyze interleukin 
1 beta and tumor necrosis factor alfa levels. Considering that there would no clinically 
measurable changes of attachment levels in a few day period, probing depth and 
measurements were performed only once to assess the periodontal condition of the 
patients.   
Analysis of variance for repeated measures was used to determine differences in 
parameters between three examination time points. If difference was detected Paired 
Sampled T test was used to determine which of the time points was different from 
others. Pearson correlation cofficients were calculated for the relation between 
variables. 
Even though plaque index did not show any significant change, bleeding on probing, 
gingival crevicular fluid volume and interleukin 1 beta levels were significantly higher 
on the prodominance of progesteron secretion day. Gingival indices did not show any 
significant differences during different phases of the menstrual cycle.  

 

Key Words: Menstruel cycle, gingivitis, gingival crevicular fluid, interleukin 1 beta, 

tumor necrosis factor alfa 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Menstruel siklus kadınlarda tüm doğurganlık yılları boyunca devam eden bir 

süreçtir. Bu süreçteki hormonal döngü hipofiz bezinin ön lobu tarafından kontrol edilir. 

Ön hipofizde gonadotropin hormonları olan Folikül Stimülize Edici Hormon (FSH) ve 

Luteinleştirici Hormon (LH) üretilir. Gonadotropinlerin ve seks steroid hormonlarının 

konsantrasyonlarında oluşan değişiklikler bir aylık menstruel siklus içinde gerçekleşir. 

FSH ve LH’un etkisiyle overlerde üretilen östrojen ve progesteronun amacı, uterusu 

yumurtanın implantasyonuna hazırlamaktır (63,94). 

Hormonların en düşük seviyelere inmesiyle menstruasyon, aynı zamanda 

menstruel siklus başlar. Menstruel siklusun ortalarında serum östrojen düzeyi en yüksek 

seviyeye ulaşır ve bu dönemde ovulasyon gerçekleşir. Ovulasyondan yaklaşık 1 hafta 

sonra serum progesteron düzeyleri yükselir. Aylık hormonal dalgalanma sonucunda 

kadınlarda fizyolojik ve psikolojik değişimler oluşur. Hormon düzeylerindeki 

değişikliğe bağlı olarak menstruasyondan 7-10 gün önce ortaya çıkan; depresyon, 

sinirlilik hali, mod değişikliği, hatırlamada güçlük, konsantrasyon bozukluğu ve düşük 

ağrı eşiği gibi özelliklerle karakterize durum Premenstruel Sendrom (PMS) olarak 

tanımlanır (50, 73). 

Seks hormonlarının gingival dokularda inflamasyonu arttırdığı ve lokal iritanlara 

karşı yanıtı değiştirdiği bilinmektedir. Hormonların immün sistem hücreleri arasındaki 

etkileşimi değiştirdiği in vivo ve in vitro şartlarda gösterilmiştir. Östrojen ile immun 

sistem hücreleri arasında net bir bağlantı bulunamazken hücrelerin proliferasyonunu, 

diferansiyasyonunu ve keratinizasyon miktarını düzenlediği düşünülmektedir. Östrojen 

yokluğunda oral mukozada incelme ve alveol kemiğinde rezorpsiyon görülür. 

Progesteron ise kılcal damarlarda permeabilite artışına, dişetinde kollagen yapım 

oranında ve düzeninde değişikliklere, folat mekanizmasında artış ve immun yanıtta 

değişikliklere neden olmaktadır (1, 86).  

Interlökin-1 β (IL-1ß) ve Tümör Nekrotizan Faktör α (TNF-α) iltihapsal yanıtta 

rol alan bir çok hücrenin ana medyatörleridir. Periodontal hastalıklarda yumuşak doku  

ve kemik yıkımını başlatma potansiyeline sahiptirler. Dişeti iltihabı, Dişeti Oluk Sıvısı 

(DOS)’ndaki IL-1β düzeyindeki değişimlerle ilişkilendirilmiştir (16, 19, 53, 88). 
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Gebelik, menopoz, infertilite, gibi seks hormonlarının değişimine bağlı oluşan 

dişeti değişiklikleri uzun yıllardır yapılan çalışmalarla incelenmiş ve yeni sonuçlar elde 

edilmiştir (61, 76, 77). Fakat sağlıklı kadınlarda menstruel sikluste dişetinde oluşan 

değişimleri inceleyen çalışmaların sayısı oldukça azdır (24, 34, 43, 47). Elde 

edeceğimiz bilgiler ışığında amacımız;  

• Menstruel siklusteki hormonal dalgalanmanın dişeti fizyolojisine 

etkilerini klinik parametreler, DOS miktarı ve DOS’ndaki IL-1ß, TNF-α 

düzeylerini saptayarak incelemek 

• Seks steroid hormonları serum düzeyleri ile klinik ve biyokimyasal 

parametrelerin ilişkisini araştırmak 

• Menstruel sikluste özellikle PMS döneminde görülen oral şikayetler ile 

sistemik şikayetleri demografik anket formundan faydalanarak 

incelemektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. MENSTRUEL SİKLUS 

 

Kadınlarda normal doğurganlık fonksiyonunun gerçekleşmesi için menarş ile 

menopoz dönemi arasında takip eden düzene menstruel siklus denir. Menstruel siklus 

tekrarlayan folikül gelişimini, ovulasyon sikluslarını ve siklusta konsepsiyon 

oluşabilmesi için endometriumun ovulasyona hazırlanmasını içerir. Düzenli sikluslar 

hipotalamus hipofiz ve overden gelen stimulatuar ve inhibitör sinyallerin kusursuz bir 

şekilde gerçekleşen, fonksiyonel ve zamansal bütünleşmesi yoluyla, merkezi sinir 

sistemi ve endokrin sistemin ortak çalışmasıyla sağlanır (94). Hipotalamusun sinir 

hücreleri tarafından ön hipofiz üzerindeki  hormon salgılarını uyarıcı ve inhibe edici 

özellikte hormonlar salgılanır. Hipotalamus ön hipofize portal damar sistemiyle 

bağlanır. Mevcut portal sistemde hipofize taşınan hormonların düzeyi genel dolaşımdan 

çok daha yüksektir. Hipofiz beyin sinyallerinin hedef bezlere entegrasyonunu 

sağlayarak büyüme, gelişme, tiroid fonksiyonu, adrenal fonksiyon, üreme fonksiyonu ve 

su hemostazının düzenlenmesinde rol oynar. Organizmanın düzenli büyümesi  ve 

devamlılığı, değişen iç ve dış çevre koşullarına karşı homeostatik dengenin sağlanması 

için hormonlar belirli bir düzen içinde salgılanmalıdır (65). 

Reprodüktif sistem hipotalamustan hipofize portal sisteme pulsatil gonatropin 

serbestleştirici hormon (GnRh) sekresyonu ile başlar. GnRh, FSH ve LH’un sentezini 

düzenleyerek bunların takiben anterior hipofizden sirkülasyona salınımını sağlar. FSH 

ve LH ovaryan folikül gelişimini, ovulasyonu, korpus luteum oluşumunu uyarır. 

Estradiol, progesteronun koordineli salınımını düzenler (94). 

Kadınlarda menarşın ardından ilk 12-18 aylık dönemde ovulasyon gerçekleşmez 

ve siklus düzensizdir. Sonraki 20-25 yıl boyunce 25-30 günlük düzenli siklus meydana 

gelir. Menstruel siklusun uzunluğu foliküler büyüme ve gelişmenin oranı ve kalitesi 

tarafından belirlenir ve kişiye göre değişim göstermesi normaldir. Siklus uzunlukları 

gerçek FSH artışları olduğu otuzlu yaşlarda en kısadır. Doğurganlık dönemi sonlarına 

doğru menopoz öncesi uzun aralıklı düzensiz siklusler tekrar başlar (63).  
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Her menstruel siklus sırasında olgun yumurta hücrelerinden yalnız biri 

ovulasyona ve döllenmeye hazır duruma gelir. Her siklus başında, uterusun iç tabakası 

olan endometriumun büyük bir kısmı menstruel kanamayla dökülür. 

Menstruel siklus foliküler ve luteal fazdan oluşur. Foliküler faz adetin birinci 

günü başlar. Siklus, dominant folikülün ortaya çıkışı ve endometrial proliferasyon 

dönemini içerir, preovulatuar LH’un ani artış günü sona erer. LH’daki artıştan bir gün 

sonra luteal faz başlar. Luteal fazda önce korpus luteumun oluşumu, progesteron 

salınımının artışı ve endometriumda embriyonun yerleşmesi yani implantasyon hazırlığı 

gerçekleşir. Daha sonra, gebelik yokluğunda korpus luteumun gerilemesiyle kan 

desteğinin kaybı ve yumurtanın atılması gerçekleşir (50, 63).  

Foliküler faz, overin foliküler büyüme evresidir ve ovulasyonla sonuçlanır. Bu 

fazda FSH etkisiyle büyüyen over folikülünden sentezlenen östradiol, endometrium 

proliferasyonunu ve progesteron reseptör sentezini uyarır. Folikülde estradiol oluşumu 

FSH ve LH’a bağlıdır. Salgıları ön hipofizdeki aynı hücrelerden, aynı hipotalamik 

GnRh uyarısı ile sağlanır. LH’un plazma yarı ömrü 50 dakikadır. Buna karşılık FSH’ın 

yarı ömrü dört saate kadar uzayabilir. GnRH östrojen ve progesteronun pulsatil 

sekresyonuna yol açar ve yaklaşık 90 dakikalık aralıklarla plazma konsantrasyonu bir 

pike ulaşır (63, 65).  

LH folikülün çatlaması, ovumun dışarı atılması ve çatlamış folikülün korpus 

luteuma dönüşmesinden sorumludur. Foliküler fazın ilk haftasında düşük olan östradiol 

düzeyi folikül genişledikçe artar. Kanda estradiol düzeyi yükseldikçe FSH sekresyonu, 

estradiol pozitif feed back mekanizmayla gonadotropinleri arttırıncaya kadar düşer. 

Estradiol, LH’un tepe noktasına ulaşmasından 24 saat önce maksimum düzeye ulaşarak 

hipofizi GnRh’a karşı duyarlı hale getirerek pozitif feed back’le LH’da daha büyük, 

FSH’da daha az artışa neden olur. Menstruel siklus önce FSH sonra LH’un artmasıyla 

başlar. FSH ve LH birlikte bir grup folikülün gelişimine ve foliküler hücrelerin 

olgunlaşmasına sebep olur. LH, bu hücrelerden östrojen sentezini uyarır. Plazma 

östrojen düzeyleri gittikçe artarak ovulasyonda tepe noktasına ulaşır. Östrojenlerin 

etkisiyle endometriumun kalınlığı ve damarlanması ovulasyona kadar artar. Östrojenler 

ön hipofiz üzerine feed back  etkiyle FSH sekresyonunu azaltırken, LH ve prolaktin 

artmasına sebep olur. Yani, östrojenin tepe noktasına ulaşmasından hemen sonra LH 

tepe noktasına ulaşır (63, 65, 66). 
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LH ve FSH’ın belirli bir oranında folikül çatlar ve olgun yumurta çıkarılır, yani 

ovulasyon gerçekleşir. LH çatlamış molekülün korpus luteuma dönüşümünü sağlar. 

Oral kontraseptif kullanımında olduğu gibi devamlı ve yüksek doz östrojen 

verilmesi, LH ve FSH salgısını baskılayarak hipofiz üzerindeki GnRh etkisini inhibe 

eder. Progesteron düzeyi foliküler faz esnasında çok düşüktür. LH’daki artıştan 16-18 

saat sonra ovulasyon meydana gelir. 

Luteal faz, menstruel siklusun son yarısını oluşturur. Ovulasyonda yırtılan 

folikül, korpus luteuma çevrilerek progesteron ve estrodiol salgılar. Bu fazın önemli 

hormonları progesteron ve estrodioldür. Luteal fazda uterus endometriumu, 

progesteronun etkisiyle sekresyona geçer. Luteal fazın yaklaşık beş günü boyunca 

endometrium, implantasyon için hazırdır.  

Eğer ovum döllenirse, korpus luteum yaşamını sürdürür ve derece derece 

progesteron oluşumunu arttırır. 

Döllenme (fertilizasyon) yokluğunda, yaklaşık 12 gün sonra korpus luteum 

dejenere olur, steroid hormon sentezi sonlanır, endometrium bozulur ve menstruasyon 

başlar. Endometriyumun yüzeyel kısmı kanamayla atılır. Ortalama 4-6 gün sürer (50, 

63, 65, 66). 
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Şekil 2-1 Menstruel siklusun aylık gelişimi 
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2.1.1. Menstruel Sikluste Ovulasyon Zamanının Belirlenmesi 

 

Menstruel siklus içinde ovulasyon günü birçok farklı şekilde tespit edilir. 

Ovulasyon kuramsal olarak laparoskopi-laparatomide doğrudan saptanabilse de bu 

yöntemler pratik olarak kullanılmamaktadır. Spontan sikluslerde pratikte kullanılan 

dolaylı yöntemler şunlardır. 

 

2.1.1.1. Menstruasyon Öyküsü 

 

Düzenli adet kanamalarının varlığı, büyük ölçüde ovulatuar siklusların varlığını 

gösteren bir bulgudur. Adetlerin 21 günden az ya da 35 günden fazla aralarla olması 

çoğu kez ovulatuar bozukluk ya da anovulasyon belirtisidir (66).  

 

2.1.1.2. Ovulasyonun Göstergesi Olabilen Semptomlar 

 

Midsiklusta alt karın bölgesinde duyulan ağrı, midsiklus lekelenmesi, bu 

dönemdeki meme değişiklikleri, servikal müküs akıntısının artması gibi semptomlar ve 

bulgular ovulasyon lehinedir (21, 22, 66). 

 

2.1.1.3. Ultrason 

 

Seri ultrasonik folikülometri yöntemiyle dominant folikül gelişimi ve 

ovulasyondan sonraki gerilemesi izlenebilir. Spontan sikluslarda siklusun 5-7. günleri  

arasında dominant folikül seçilmiştir ve 8-10. günlerde tanınabilir (66). 
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2.1.1.4. Bazal Beden Isısı 

 

Bazal beden ısısı ölçümü ovulasyon zamanının belirlenmesinde kullanılabilecek 

en ucuz yöntemdir. Kadının sabah günlük işlerine başlamadan önce beden ısısını hergün 

düzenli olarak ölçüp kaydetmesiyle elde edilen ortalama üç aylık çizelgelerin 

incelenmesiyle ovulasyon durumu saptanabilir. Bazal beden ısısının tayininde 

geleneksel termometrenin kullanılması tercih edilir. Siklusun proliferatif ya da 

preovulatuar evresinde bazal beden ısısı çoğu kez 36,7 °C nin altındadır. Ovulasyonlu 

olguların çoğunda ovulasyon sırasında bir düşme olur. Overler tarafından belirgin 

progesteron sekresyonu genellikle ovulasyondan sonra gerçekleşir. Progesteron 

termojenik bir hormondur. Luteal evrede ovulasyonla yükselen progesteronun 

termojenik etkisi sonucu beden ısısında 0,2-0,3° C lik artış izlenecektir. Isı yükselmesi 

genellikle LH’daki ani artışın iki gün sonrasında gözlenir ve 0,4ng/ml serum düzeyi ile 

ilişkilidir ( 22, 26, 66 ). 

Hormon çalışmalarına göre ovulatuar olguların %10 unda bazal beden ısısı 

eğrisi düz çizgi şeklindedir (monofazik patern). Monofazik siklusları olan kadınların 

alternatif bir metod ile ovulasyonu doğrulamaları gerekmektedir. Bazal beden ısısı 

değişikliğine göre ovulasyonun tam olarak ne zaman olduğunu söylemek güçtür. 

 

2.1.1.5. Serum Progesteron Değerinin Yükselmesi 

 

Progesteron serum düzeyindeki yükselme ovulasyonun dolaylı olarak kanıtıdır. 

Ovulasyon ve corpus luteum oluşumu sonucu corpus luteumun luteinize granulosa 

hücrelerinden progesteron salgılanır. Ovulasyonun belirlenmesinde serum progesteron 

düzeyi ölçüm yöntemi kullanılacak ise ölçüm gününün midluteal fazdaki (28 günlük 

periodun yaklaşık olarak 21-23. günleri) progesteron pik günlerinde olması 

gerekmektedir.  

Luteal fazdaki progesteron düzeyi alt limiti laboratuvar lar arasında değişiklik 

göstermekle birlikte 3ng/ml nin üstünde olmalıdır (10nmol/ml ).  Midluteal tek ölçümde 

serum progesteron değerinin 3ng/ml’nin üstinde olması ya da bu dönemde üç gün üst 

üste alınacak örnek toplamının 15ng/ml olması ovulasyonun iyi bir göstergesidir (21, 

63, 66). 
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2.1.1.6. Luteinleştirici Hormondaki Ani Artışın Saptanması 

 

Hipofiz ön lobundan salgılanan ve ovulasyon için tetik çekici etkisi yapan LH’ 

un idrarda saptanması için monoklonal antikor test kitleri geliştirilmiştir. Bunlar ev ya 

da muayenehanelerde kullanılabilir. LH’daki ani artışın başladığının saptanmasından 

itibaren yaklaşık 24-36 saat içinde ovulasyonun olduğuna inanılmaktadır. Menopoz ya 

da polikistik over sendromu gibi LH’un yüksekliği ile giden durumlarda yalancı 

pozitiflik ortaya çıkabilir. 

Ovulasyonun belirlenmesinde idrarda LH tespiti ve transvajinal ultrason 

yöntemi arasında %100 uyumlu sonuçlar bulunmuştur. Fakat % 5 ile 10 arasındaki 

kadınlarda ELISA testi idrardaki LH’u tespit etmede yetersiz olmuştur. Bu durum 

idrardaki LH miktarının hazırlanan ticari kitin eşik değerinin altında kalmasından 

kaynaklanmaktadır. Serum LH değerinin ölçümleri bu durumlarda gerekli olabilir (21, 

22, 80). 

 

2.1.1.7. Endometriyal Biyopsi 

 

Midluteal dönemde yapılması uygundur. Kullanılan küretin tek darbesi ile 

fundal bölgeden alınacak endometrial biyopsi örneğinin histopatolojik incelenmesinde 

progesteron etkisiyle ‘sekretuar endometrial patern’ görülmesi ovulasyon olduğunu 

gösteren bir bulgudur. 
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2.2. PREMENSTRUEL SENDROM 

 

Menstruasyondan 7-10 gün önce ortaya çıkan; depresyon, sinirlilik hali, mod 

değişikliği, hatırlamada güçlük, konsantrasyon bozukluğu ve düşük ağrı eşiği gibi 

özelliklerle karakterize durum PMS olarak tanımlanır (73). 

PMS doğurganlık dönemindeki kadınların % 80’ inde görülmekle birlikte, 

kadınların % 30-50’si bu dönemden aşırı derecede etkilenmektedir(73). PMS ilk olarak 

1931 yılında Frank tarafından tanımlanmıştır. Bu sendrom her menstruel siklusun luteal 

döneminin sonlarına doğru tekrarlayan fiziksel ve psikolojik bir grup semptomdan 

oluşur. Ana diagnoz kriteri ise foliküler fazın başlaması ile semptomların 

kaybolmasıdır. Yani PMS’un farklı bir hastalık olarak tanımlanması semptomlarla değil 

semptomların zamanlaması, süresi ve şiddeti ile ilgilidir (74).  

Depresif mod, anksiyete, labilite, irritasyon  gibi duygusal ve davranışsal 

değişikliklerin günlük aktiviteleri engellemesi ve sosyal ilişkileri kötüleştirmesi haline 

ise Premenstruel Distrofik Bozukluk (PMDB) denir. 1994’ den beri psikiyatrik bir 

hastalık olarak kabul edilen PMDB, PMS’un en şiddetli formudur (2). Görülme sıklığı 

çocuklu kadınlarda %2 ile %10 arasında değişmektedir (70). Semptomlar kadınlar 

arasında farklılık göstermekle birlikte, Reid, PMS’ un belirtilerini şu şekilde 

tanımlamıştır. Bir sonraki menstruasyondan yaklaşık bir hafta önce göğüs hassasiyeti, 

abdominal şişlik, yorgunluk hissi, ağlamaklı hal ve depresyon görülmeye başlar. Bu 

semptomlar menstruasyon yaklaştıkça artar. Uykusuzluk, aşırı yeme isteği (özellikle 

tatlı ve çikolata), aşırı hareketlilik, hassasiyet, anksiyete gibi durumlar görülür. Bu 

problemler iş hayatında devamsızlık, evlilikte uyuşmazlık, sosyal izolasyon gibi 

sonuçlar doğurabilir. Bu semptomlar menstruasyonun başlamasının hemen ardından 

kaybolabileceği gibi dismenore fiziksel stres ve yorgunluk hissini bir süre uzatabilir 

(75). 

Semptomların çeşitliliği PMS’un birçok altgrubu olduğunu düşündürmektedir. 

Klinikte PMS şikayetiyle başvuran kadınların %50’sinin psikolojik veya medikal 

sorunları olduğu saptanmıştır. PMS şikayetleri olan kadınların %8’inin premenstruel 

alevlenme ile birlikte migren başağrıları, hipotiroidizm ve diabet gibi hastalıkları 

mevcuttur. Ayrıca psikiyatrik hastalığa sahip kadınlarda premenstrual dönemde 

hastalığın şiddetlenmesine sıklıkla rastlanır (56). 
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Menstruel siklusun ovulasyon döneminde ortaya çıkan PMS’un bilinen en 

belirgin risk faktörü daha önceki psikiyatrik hastalıkların risk prevelansıdır (özellikle 

major depresyon) (68). İkizler üzerinde yapılan çalışmalarda PMS’un genetik 

kompanenti olduğu sonucuna varılmıştır (9). PMS semptomlarının şiddetinin yaşla 

birlikte arttığı gözlemsel olarak söylense de epidemiolojik veya kör çalışmalardan böyle 

bir sonuca varılmamıştır (72). PMDB hikayesi olan kadınlarda menopoz döneminde 

depresyona girme ihtimali PMDB’da hikayesi olmayanlara göre daha yüksektir (87). 

Son 25 yılda endokrin ve metabolik değişimler PMS’un etyolojisine dahil 

edilerek tedavi şekilleri ile ilgili bir çok çalışmanın temelini oluşturmuştur. 

Santral sinir sistem bozuklukları gibi bir çok sistemin direkt veya indirekt olarak 

seks steroid hormonlarından etkilenmesinin bir çok patofizyolojik mekanizma ile 

bağlantılı olduğu öne sürülmüştür.  

Estrodiol ve progesteron reseptörlerine tüm vücutta ve sıklıkla da beynin bir çok 

bölgesinde rastlandığından PMS’un aylık dönemlerde hedef organlarda steroid cevabı 

oluşturduğu fikri desteksiz değildir (46). 

Klinik kanıtlar seks steroid hormonlarının PMS’un etyolojisinde daimi bir rol 

oynadığını göstermektedir. Oral kontraseptif kullanan veya hormon replasman tedavisi 

gören kadınlarda PMS benzeri semptomlar oluşabilir (23). Histerektomi 

operasyonundan sonra overlerin kalması halinde PMS’un devam ettiği gösterilmiştir. 

Spontan olarak ovulasyonun olmadığı siklüslerde, gebelikte, ovulasyonu önleyen 

ilaçların kullanımında ve GnRh agonistlerinin kullanımında PMS oluşmamaktadır (5). 

Doğurganlık hormonlarının PMS’ a neden olması teorik olarak önemlidir. Fakat 

çalışmaların büyük bir kısmında PMS şikayeti olan ve olmayan kadınlar arasında 

hormon konsantrasyonu, (79,82) hormonların metabolik aktiviteleri (81) ve pulsatif 

salınımları (71) arasında bir fark bulunamamıştır.  

PMS tedavisi olarak luteal fazda uyku zamanlarının ve diyetin düzenlenmesi, 

egzersiz önerilmektedir. PMS ve PMDB’nin ilaçsız tedavi ile üç aylık takibinin 

yapılmasının ardından, semptomlarda bir gerileme olmadığı durumlarda ilaç ile tedavisi 

düşünülür (10). GnRh agonistleri, diüretikler ve nonsteroid antiinflamatuarlar PMS ve 

PMDB’nin tedavisinde reçete edilen ilaçlardır (73). 
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2.3. SEKS STEROİD HORMONLARI 

 

Östrojenler, androjenler ve progestinler seks steroid hormonları olarak 

adlandırılırlar.  

Steroid hormonlar ortak bir siklopentanoperhidrofenanten omurgası taşıyan 

lipidlerdir. Steroid hormonları 27 karbonlu kolesterolden C atomlarının ardışık 

uzaklaştırılması ve hidroksilasyonlarıyla türerler, adrenal korteks hücreleri ve 

gonadlarda serbestlenirler. Steroid sentezi kolesterol molekülünün dönüşümsüz, ardışık 

reaksiyonlarla pregnan, androstan ve östron ailesindeki moleküllere dönüştürülmesidir. 

Spesifik dokularda sentezlenir ve etki yerine ulaşmak için kana direkt salgılanırlar. Bazı 

spesifik dokuların aktivitelerini değiştiren maddeler olarak tanımlanırlar.  

Hormonların etkiledikleri spesifik doku ve hücrelere hedef doku adı verilir. 

Dişeti, seks steroid hormonlarının hedef dokularından bir tanesidir. Hedef dokularda 

hormonların etkileri metabolik yolun hızı üzerinde düzenleyici etki, diğer hormonların 

sentezi ve salgılanması üzerine uyarıcı veya inhibe edici etki, hormon olmayan 

bileşiklerin sentez ve salgılarının değiştirilmesi şeklinde olabilir (65). 

 

2.3.1. Seks Steroid Hormonların Hedef Hücrede Tanınması 

 

Kanda çok çeşitli moleküller arasında çok az miktarda bulunan hormonların 

hedef hücreyi etkileyebilmeleri, hücre ile ilişkili tanıyıcı ve bağlayıcı moleküller 

aracılığı ile sağlanır. Bu moleküllere reseptör adı verilir. Reseptörler glikoprotein 

yapıdadırlar. Hormonun reseptörle bağlanması hormon molekülündeki bir bölgenin 

reseptör molekülündeki bir bölgeyi tamamlayacak konformasyon içermesi ile sağlanır 

(anahtar hormon-kilit reseptör). Bu bağlanma elektrofobik ve elektrostatik 

mekanizmalarla gerçekleşir. Hedef hücrenin hormona verdiği cevabın boyutunu, 

reseptör sayısı, reseptörlerin hormona afinitesi ve hormon molekülünün intrensek 

etkinliği belirler. Belirli bir hormonla aynı reseptöre bağlandığı halde onu aktive 

etmeyen maddelere ise antagonist adı verilir. Hormon reseptörleri yerleşimlerine göre 

hücre yüzey reseptörleri veya hücreiçi reseptörler olabilirler. Seks steroid hormonları 

steroid yapıda hormonlar olmaları nedeniyle reseptörleri hücre içinde sitoplazma ve 

nükleusta bulunur, hormon reseptör kompleksi nukleus membranını geçerek DNA 
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üzerindeki cevap elemanına yüksek afinite ve özgünlükle bağlanır. Başlıca etkileri gen 

ekspresyonu üzerinedir. Reseptörün DNA ile bağlandığı bölgede çok iyi korunmuş iki 

çinko parmak bölgesi bulunur. Bu yapı DNA üzerinde doğru yere bağlanmayı sağlar. 

Aynı zamanda çinko iyonları bu proteinlerin DNA ile bağlanma bölgesine yapısal 

dayanıklılık kazandırır. Steroid hormonlarının başlıca etkilerinin transkripsiyon 

aşamasında olduğu konusunda birçok bulgu olmakla beraber, bu hormonlar DNA daki 

genetik bilgiye uygun proteinin sentezine kadar olan herhangi bir basamağı da 

etkileyebilir. Hormonun reseptöre bağlanmasıyla oluşan kompleks, ortamın 

sıcaklığından ve tuz yoğunluğundan etkilenerek aktive olur. 

 

Hormon reseptör kompleksinin etkileri şunlardır: 

• İkinci haber sistemlerini aktive veya inaktive eder. 

• Hücre membranında iyon geçirgenliğini ve voltaj potansiyelini değiştirir. 

• Gen transkripsiyonunu aktive veya inhibe eder (49,64). 

 

Şekil 2-2  Steroid hormonlarının etki mekanizması 
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Östrojenler; estron, estradiol, estriol olarak üç farklı şekilde bulunurlar. Estradiol 

en kuvvetli östrojendir. Ovaryum, testis, plasenta ve perifer dokular tarafından üretilir. 

Estron ise kadınlarda ve erkeklerde çoğunlukla perifer dokularda androstenedion’un 

metabolize edilmesiyle üretilir (46).  

Menopoz dönemine kadar kadınlarda estrodiol miktarı yüksek iken, menopoz 

sonrası kadınlarda ve erkeklerde estron düzeyi daha yüksektir. Estrodiol  ve estron 

metabolize olarak estriole dönüşürler. Estriol idrarda en çok rastlanan östrojen formudur 

(49).  

Östrojen; stroma hücrelerinin artışını, yumurtanın fallopi tüpünden aşağı 

itilmesini, damarlanmayı ve endometrium bezlerini uyarır. 

Östrojenin kadınlardaki biolojik aktiviteleri aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır. 

1. İkincil seks karakterlerinin gelişmesi, büyümesi ve devamlılığı 

2. Uterusun gelişimi 

3. Merkezi sinir sisteminden LH’un pulsatil salınımı 

4. Vajinal mukozanın kalınlaşması 

5. Memenin duktal gelişimi  

 

Progestinler; Progestinler 21 karbonlu pregnon olarak bilinen hidrokarbondan 

köken alırlar. Dolaşımda en çok bulunan progestasyonel hormon progesterondur.  

Progesteron korpus luteum, plasenta ve adrenal korteksten salgılanır ve plazma 

proteinleri tarafından taşınır. Progesteron nidasyon öncesi glandular endometrial 

gelişim, meme lobullerinin gelişimi ve gebeliğin devamı için gereklidir. Bu hormon 

aynı zamanda karaciğerden VDLD ve HDL salgılanmasını azaltır, insulin etkisini 

azaltır, ovulasyon öncesi bazal vücut ısısını yükseltir, böbreklerden sodyum atılımını 

arttırır (46). 
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2.3.2. Seks Steroid Hormonlarının Dişeti Üzerine Etkileri 

 

Seks hormonları dişetinde yıkıma uğradıklarında, başka moleküllere dönüşerek  

inaktif hale geçebilirler, ya da hormonu değişime uğratarak etkisini arttırabilirler. İnsan 

ve hayvan dişeti dokuları seks steroid hormonlarını metabolize edecek enzimatik 

mekanizmaya sahiptir.  

Estron’un estradiol’a dönüşümü hem sağlıklı hem de kronik olarak iltihaplı 

dokuda gözlenmiştir . El-Attar iltihaplı dişeti dokusunda sağlıklı dişetine göre estronun 

estrodiole dönüşümü üç kat daha hızlı olduğunu göstermiştir (15). Östrojenler ve 

androjenler dişetinde metabolik olarak aktif formlara dönüşürken progesteron bu 

hormonlardan farklı olarak inaktif  hale geçer (13). Diğer seks steroid hormonları gibi 

progesteron da iltihaplı dişeti dokusunda daha hızlı metabolize edilir (14).  

Lindhe ve ark. progesteron ve östrojenin dişetinde oluşturdukları değişiklikleri 

incelemek amacıyla bir dizi hayvan deneyi gerçekleştirmiştir. Fare, tavşan ve köpekler 

üzerinde yapılan  deneyler sonraki çalışmalara ışık tutmuştur (33, 35, 36, 37, 38, 39, 

40,41,42).  

Fare yanağında oluşturdukları cebe, seks steroid hormonları enjekte ederek seks 

hormonlarının kan akımında , damar içindeki ve damar duvarındaki hücrelerde ve 

özellikle damar çevresi mast hücrelerinde değişiklikler oluşturduğunu bulmuşlardır.  

Mast hücreleri serotonin ve histamin gibi vazoaktif maddeler salgılayarak damar 

fizyolojisini etkilemişlerdir. 

Araştırıcılar, seks steroid hormonlarının koagülasyon mekanizmasında 

değişiklik yaparak trombozise yol açtığına dair bir kanıt bulmasalar da, granülositler, 

plateletler ve endotelyum arasındaki tutunmayı arttırarak trombozise neden oldukları 

şeklinde yorumlamışlardır (33).  

Fareler üzerinde yapılan başka bir deneyde östrojen ve progesteronun endotel 

hasarını provoke ederek damar geçirgenliğini arttırdığı bulunmuştur. Bu etkinin 

progesteronda östrojene göre daha fazla olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada damar 

duvarında oluşan endotelyal hasara daha çok venüler kısımda rastlanmıştır. Elde edilen 

sonuçlar hormonal değişimde damar duvarında oluşan değişiklikler ve dişetinde oluşan 

ödemi kısmen açıklayabilmiştir (35). 

Tavşan kulak odasına lokal olarak uygulanan östrojen ve progesteronun yara 

iyileşmesine etkilerinin incelendiği çalışmalarda ; bu hormonların hücresel ve damarsal 
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artışı stimüle ettikleri, granulasyon dokusu oluşumunda hedef dokularda, damar 

sayısında, kan akış hızı ve miktarında artışa neden olduğunu bulmuşlardır. Elde edilen 

sonuçlarda östrojenin etkisinin minimal olduğu, fakat yara yüzeyinde daha fibrinöz bir 

yapıya neden olduğu gözlenmiştir (36, 37, 38, 39).  

Kanda artan östrojen ve progesteron konsantrasyonlarının sağlıklı ve hafif 

iltihaplı dokular arasındaki damar yapısı ve büyüklüğünde oluşturduğu değişikliklerin 

incelendiği çalışmada; östrojen daha az damarsal değişikliğe neden olurken, progesteron 

ortama eklendiğinde hafif iltihaplı dokunun direncinin daha az olduğu ve akut iltihabın 

geliştiği gözlenmiştir. Progesterona bağlı belirgin değişiklik venlerde gözlenmiştir. 

Endotel hücrelerin şişerek yaklaşık 5-10 katı büyüklüğe ulaşması, perisit hücrelerinin 

boyutlarındaki belirgin artış sonucu damar duvarının büzülerek oluklu bir görüntü 

alması bu değişikliklerin sonucudur.  

Endotel boyunca yuvarlanan granulositlerin bir kısmı endotel duvara tutunarak 

yassılaşır. Plateletlerin de granulositlere tutunması ile bir çok küçük trombi ven 

duvarları boyunca gözlenir. Damar çevresindeki mast hücreleri yoğun olarak granüle 

olmuş ve bazen bozulmuştur. 

Belirtilen damarsal değişimler yalnızca yara bölgesinde gözlenirken sağlıklı 

dokuda hormonal artışa bağlı herhangi bir degişiklik gözlenmemiştir (40). 

Artan östrojen ve progesteron hormonlarının periodontal olarak sağlıklı dişi 

köpeklerin dişeti oluk sıvısında artışa neden olduğu gözlemlenmiştir. Daha önce elde 

ettikleri sonuçlarla bu sonucu birleştirerek dişeti bağ dokusundaki damarların değişen 

hormon düzeylerinden etkilenerek geçirgenliklerinin arttığını damar dışına çıkan sıvının 

artmasına bağlı olarak da DOS’ında artış gözlendiği şeklinde yorumlamışlardır (41, 42). 

Seks steroid hormonlarının oral kavitede bir çok hücre tipi üzerinde etkisi 

olduğu bilinmekle birlikte, çalışmalar daha çok keratinosit ve fibroblast hücreleri 

üzerinde yoğunlaşmıştır . 

Östrojenin epitelyal keratinizasyonu arttırdığı ve proliferasyonunu stimüle ettiği 

bilinmektedir. Trott, plazma östrojen düzeylerinin menopoza girmiş kadınlarda azalması 

ile dişeti epitelinde keratinizasyonda azalma gözlemlemiştir (89). Östrojen etkisiyle 

epitel hücrelerindeki değişimi kantitatif olarak değerlendiren Litwach ve ark. 

çalışmalarında, östrojen verilen maymunlarda retepeglerin uzunluğunda ve bazal 

membranın her bölgesinde bazal epitelyal hücre sayısında  belirgin bir artış 

bildirmişlerdir (44). 
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Günümüzdeki kanıtlar seks steroid hormonlarının dişeti üzerine etkilerini 

gösteriyor olsa da , seks steroid hormonlarına karşı keratinosit yanıtının nasıl geliştiği 

tam olarak açıklanamamıştır. 

Progesteronun fibroblast kültür hücrelerinin proliferasyonunu inhibe ettiği 

gözlenmiştir. Fenitoine bağlı dişeti büyümesinden elde edilen fibroblastların 

progesteron varlığında proliferasyon hızının azaldığı, 20µg/ml progesteronun DNA 

sentezinde belirgin bir azalmaya, 40µg/ml progesteronun da protein sentezinde %50 

oranında azalmaya sebep olduğu sonuçları daha önceki çalışmaları doğrulamaktadır 

(49). 

 

2.4. MENSTRUEL SİKLUSTE DİŞETİNDE OLUŞAN DEĞİŞİMLER 

 

Dişeti dokusu, kan dolaşımı ile ve daha az derecede de tükürük salınımı ile 

steroid hormonlarından etkilenir (92). İnsan dişeti dokusunda bulunan reseptörler 

nedeniyle progesteron ve östrojen hormonları için hedef dokulardan bir tanesidir (90, 

91, 92).  

Östrojen ve progesteron dişeti fizyolojisinde rol alırlar. Dişeti damarları ve 

subgingival flora, artan hormon seviyelerine cevap vermektedir. Bu hormonların immun 

sistemde, bağ dokusu metabolizmasında direkt değişikliklere veya damarsal yapıdaki 

değişimler gibi indirekt değişikliklere neden olduğu düşünülmektedir (25, 37, 38, 40, 

55). 

Hormonların belirgin bir düzeyde azalma gösterdiği menstruasyonun birinci 

günü dişeti ve bağ dokusundaki yenilenme kapasitesi çok daha düşüktür. Buna bağlı 

olarak dişeti travmaya daha açıktır. Progesteron seviyesi en düşük değerlerdedir, buna 

bağlı olarak iyileşme ve keratinizasyon daha yavaş gerçekleşmektedir. Menstruasyonun 

ortalarında ovulasyonun yaklaşmasıyla östrojen en yüksek seviyeye ulaşırken, 

progesteron bir kaç gün sonra maksimum düzeye ulaşır. Progesteron seviyesinin artışı 

ile bağ dokusunda damarlanma artar, esas maddedeki su miktarının artmasıyla hücreler 

arası bağlantılar bozulur. Dişeti dokuları dışarıdan gelen uyaranlara karşı daha 

hassaslaşır. DOS’nda da artış gözlenir. Kanama ve ödem şikayetleri bu dönemde başlar 

(1, 52, 86).  
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Menstrual siklus içinde ve özellikle PMS’un oluştuğu günlerde dişetinde oluşan 

değişikliklerin incelendiği az sayıda literatür vardır (57, 59). 

Çok az sayıdaki kadında menstruel siklustan birkaç gün önce oral mukozada 

ülserler, veziküler lezyonlar gibi belirgin klinik değişiklikler tanımlanmıştır, Muhleman 

menstruasyondan önce inderdental papilde oluşan açık kırmızı hemorajik lezyonları 

gingivitis intermenstrualis olarak tanımlamıştır (57). Fakat genel olarak menstruel 

siklus döneminde dişetinde daha az dramatik klinik değişiklikler bildirilmiştir . 

Menstruel siklusta hormonal dalgalanmaya bağlı dişetinde oluşan değişiklikleri 

inceleyen çalışmalarda iki farklı klinik sonuç elde edilmiştir. Menstruel siklus 

döneminde dişeti iltihabının göstergesi olan gingival eksuda miktarının ovulasyon 

döneminde arttığını gösteren çalışmalar vardır. Lindhe ve Attsrom  17 öğrenci üzerinde 

yaptıkları çalışmada DOS’nın ovulasyon döneminde yükseldiğini ve menstruasyonla 

tekrar eski düzeyine döndüğünü bildirmiştir (34). Holm Pedersen ve Löe 14 kız öğrenci 

ile yaptıkları benzer bir çalışmada menstruel siklusun farklı günlerinde gingival eksuda 

seviyelerinde herhangi bir değişiklik gözlemlememişlerdir (24). 

Machtei ve ark. doğurganlık yıllarında olan 18 sağlıklı kadında menstruel 

siklusta dişeti iltihabındaki değişimi incelemişler ve menstruasyon döneminde, 

premenstruasyon ve ovulasyon dönemlerine göre dişeti iltihabının daha düşük seviyede 

olduğunu bildirmişlerdir (47).  

Menstruel sikluste oral mukozada gözlenen diğer bir değişiklik de aftöz 

lezyonların oluşumudur. Rekürrent aftöz ülserler ağız mukozasını etkileyen ağrılı 

lezyonlardır. Bazı araştırmacılar kadınlarda menstruel siklusun luteal fazında aftöz 

ülserlerin oluşumunu tanımlamışlardır. Dolby, oral aftöz ülser oluşumundan yakınan 20 

kadını incelediği çalışmasında, en fazla ülserasyonun luteal fazda oluştuğunu 

bildirmiştir (12).  

Bunun yanı sıra hormonal dalgalanmanın aftöz ülser oluşumunda herhangi bir 

etkisi olmadığını bildiren çalışmalar da vardır. Segal ve ark. 36 ay boyunca hemşire 

ögrencilerdeki ağız içi lezyon oluşumunu inceledikleri çalışmada rekürrent aftöz 

oluşumlar ile menstruel siklus arasında bir ilişki bulamamışlardır (83). Bu sonuçlar 

araştırmalardaki birey sayısının yetersizliğine bağlanabilir. Aftöz ülserlerin luteal fazda 

artışını bildiren çalışmalara rağmen bu durumun populasyondaki sıklığı ve seks steroid 

hormonlarının aftöz ülser oluşumunda nasıl bir rol oynadığı tam olarak bilinmemektedir  
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Menstruel sikluste araştırmacılar tarafından gözlenen diğer bir durum da 

firçalamaya bağlı oluşan travma lezyonlarıdır. Menstruel siklusun ortasında daha 

yüksek olan östrojen düzeyleri nedeniyle keratinize hücrelerin sayısında ve olgunlaşmış 

epidermal hücre oranında artış, menstruasyonun başlaması ile de oral kavitede 

keratinizasyonda azalma beklenir. Niemi ve ark. menstruel siklus içinde hormonal 

değişime bağlı olarak fırçalama sırasında oluşan dişeti lezyonlarındaki değişimi 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda menstruasyon döneminde azalan serum hormon 

düzeylerine rağmen fırça travmalarının oluşumunda artışa rastlanmamıştır (59).  

 

2.5. GİNGİVİTİS 

 

Gingivitis; mikrobiyal dental plak varlığında dişi çevreleyen yumuşak dokuların 

enflamasyonudur. Klinik belirtileri sondalamada kanama, ödem ve dişetinde oluşan 

renk ve şekil değişikliğidir.  

Bakteriler tarafından salınan propionik ve bütirik asit gibi yağ asitleri, FMLP ve 

gram negatif bakteriler tarafından salınan lipopolisakkaritler gingivitis başlaması ve 

gelişiminde rol oynar. Bu ürünler bağlantı epitel hücrelerini harekete geçirerek IL-8, IL-

1β, TNF-α, Prostaglandin E2, matriksmetalloproteinaz, gibi bir çok proenflamatuar 

sitokinlerin salınmasına sebep olurlar. Buna ek olarak epitel kaynaklı nöral 

komponentler lokal damarsal yanıtı arttırarak nöropeptidlerin salınmasını sağlarlar.  

Konağa bağlı faktörlerin gingivitis gelişimindeki rolü tam olarak anlaşılmamıştır. 

Periodontal hastalık oluşumu ve ilerileme hızı plaktaki patojen mikroorganizmalara, 

konağa ve bakterilerin konakla olan ilişkisine bağlıdır.  

Periodontal hastalığın erken evrelerinde oluşan iltihabi değişimler dişeti bağ dokusunda 

oluşan değişimlerle sınırlıdır. Mikrobiyal dental plakta bulunan mikroorganizmalar, 

akut iltihabi reaksiyonlara özgü olan damarsal değişiklikleri başlatır. Bu durum 

damarlardan doku ve dişeti oluğu içine nötrofillerin aktif göçüne ve sıvı çıkışına yol 

açar. Mikrobiyal dental plak birikiminin ilk saatlerinde bakterilerin konakla olan ilişkisi 

başlar. Bağlantı epiteinin apikalinde kollagen kaybı başlar. Epitel hücreleri prolifere 

olmaya başlar, hücrelerarası boşluklar artar. Subgingival plakta bulunan bazı bakteriler 

kollageni yıkan enzimler üretme kapasitesinde olmasına rağmen, periodonsiyumdaki 
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esas kollagenaz enzim aktivitesi nötrofiller, makrofajlar ve fibroblastlardan salınan 

enzimlere bağlıdır. 

Mikrobiyal dental plak ve ürünlerine karşı gelişen iltihabi ve immun cevap dişeti ve 

çevre dokuları lokal gelişen atağa karşı korur, mikroorganizmaların çevre periodontal 

dokulara yayılmasını ve invaze olmasını önler. İşte bu koruyucu mekanizma, yani yıkıcı 

enfeksiyonlara karşı konağı savunan  konak cevabı aşırı olduğunda, lokal doku 

yıkımlarına da yol açabilir. Periodontal hastalıktaki konak cevabı iltihabi cevabı ve 

immun cevabı içerir. Bakteriyel endotoksinlerin ortamdaki hücreleri uyarması 

sonucunda sitokinler ve büyüme faktörleri ortamdaki proteolitik ve hidrolitik enzimlerin 

aktivasyonunu sağlar (27).  

Konak yanıtında görev alan sitokinler hücreden hücreye mesaj taşıyan moleküller veya 

lokal hormonlar olarak tanımlanır. İltihabi lezyonlarda sitokinler genellikle lokal, bazen 

sistemik olarak üretilirler, iltihabi doku yıkımına katılırlar ve sistemik etkiye sahiptirler 

IL 1 veya TNF; aktive makrofajlar, nötrofiller, fibroblastlar, epitel ve endotel hücreleri 

ve osteoblastlar tarafından üretilirler. IL-1β ve TNF-α proenflamatuar sitokinleri 

periodontal hastalıkta meydana gelen değişimleri uyarırlar (19).  

Bu sitokinler lökosit ve endotel hücrelerinin adezyon moleküllerini artış yönünde 

düzenleyerek (upregüle ederek), lökositlerin damar dışına çıkarak çevre dokulara 

yayılmasını sağlarlar. Aynı zamanda birincil mediatörler olarak kabul edilen IL-1β ve 

TNF-α ikincil medyatörler olarak bilinen kemokinlerin yani kemotaktik sitokinlerin, 

siklooksijenazların ve prostoglandinlerin üretimini uyarırlar. Böylece iltihabi cevap 

artar, bağ dokusu yıkımı ve osteoklastik kemik yıkımı başlar (88). 

IL-1 in çok geniş bir biolojik aktivite aralığı vardır ve enflamasyon sırasındaki bir çok 

gen ekspresyonunu direkt olarak etkiler. IL-1α ve IL-1β agonist aktiviteye sahip iken 

IL-1 reseptör antagonisti kompetitif inhibitor olarak etkilidir. IL-1 aktivite eksikliği olan 

farelerde aşırı enflamatuar cevabı ve enfeksiyona artan yatkınlık gözlenmiştir (29). 

 TNF, lenfotoksin-α (TNF-α) ve TNF-β olarak iki gruba ayrılır. Periodontal ceplerden 

elde edilen DOS’nda artmış oranda TNF-α proteini tespit edilmiştir (78). Ayrıca TNF-α 

geni ve proteini iltihabi dişeti dokusunda hücresel düzeyde tespit edilmiştir (17). IL-1β 

ve TNF-α‘nın önemli bir etkisi de fibroblastları matriksmetalloproteinaz üretmek için 

uyarmasıdır. Periodontal dokularda bulunan fazla miktarda IL-1β ve TNF-α’nın dişeti 

fibroblastlarından iltihabi medyatörlerin salınımına yol açarak doku yıkımı ve kronik 

enflamasyona sebep olurlar (19, 51, 84, 88). IL-1β ve TNF-α antagonistlerinin iltihabi 
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yanıtı ve kemik yıkımını engellediği çalışmalarda deneysel periodontitis modeliyle 

gösterilmiştir (3, 18).  

 Dişeti iltihabı varlığında bağ dokusu ataşmanı matriksmetalloproteinaz ve 

sitokinlerin etkisiyle azalır. Bağ dokusu matriksinin yıkımına TNF’nin katıldığı, 

maymunlarda yapılan TNF antagonisti tedavisi sonrası bağ dokusu ataşmanı kaybının % 

50 azaldığını gösteren çalışma ile kanıtlanmıştır (11). 

 TNF-α, menstruel sikluste bütün siklus boyunca serum hormon düzeylerinde 

özellikle ovulasyon zamanı ve progesteron artış gününde yükselerek belirgin bir 

dalgalanma göstermektedir (6). Bu durum menstruel sikluste TNF-α’nın dişeti iltihabını 

etkileyen medyatörlerden olabileceğini düşündürmektedir. 

 

Şekil 2-3  TNF ve IL’nin periodontal doku yıkımına yol açan mekanizmaları 
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DOS, dişeti kenarından ya da dişeti oluğundan toplanabilen iltihapsal eksuda 

yada transudadır. Bu sıvının biyokimyasal olarak analiz edilebilmesi periodontal 

hastalıkta konak yanıtının invaziv olmayan yöntemlerle incelenebilmesine imkan 

vermektedir (30, 31). DOS’nın konak kaynaklı içeriği bağ dokusu hücrelerinden salınan 

enzimler, doku yıkımı ürünleri ve savunma hücrelerinin ürettiği sitokinlerden 

oluşmaktadır (60).  

İltihaplı dişetinden toplanan DOS miktarı ile gingivitisin klinik parametreleri 

arasındaki ilişki çalışmalarda gösterilmiştir (7, 48, 62). Bu çalışmalar rehberliğinde 

DOS miktarı ile dişeti iltihabının şiddeti arasındaki ilişki Periotron 600 cihazından 

okunan periotron değerlerinin klinik karşılığı tablo 2-1 deki gibi belirtilmiştir.  

 

Tablo 2-1 Üretici firma tarafından çalışmalar rehberliğinde DOS miktarı ile Gingival 
İndeksin ilişkilendirilmesi. 

Periotron Değeri Dişeti İltihabı Düzeyi Gingival İndeks 

0-20 Sağlıklı 0 

21-40 Hafif 1 

41-80 Orta 2 

81-200 Şiddetli 3 

  

 

Bazı araştırıcılar tarafından DOS miktarının ve akış hızının ölçümünün, iltihabın 

erken belirtilerinin değerlendirilmesinde kanama, renk değişimi gibi subjektif ölçümlere 

ve gingival indekse göre daha iyi bir yöntem olduğu bildirilmiştir. DOS akış hızındaki 

artış ve kanamaya olan eğilimin birlikte artmasının dişetindeki iltihabın en erken 

belirtisi olarak bildirilmiştir (8, 20, 58). DOS miktarındaki artış subklinik iltihabın 

göstergesi olarak da öne sürülmüştür. Klinik olarak sağlıklı olarak sınıflandırılan 

bölgelerde subklinik iltihap açısından bu şekilde sınıflandırma yapılabilir. Bu açıklama 

enflamasyon hücrelerinden tamamen arınmış bir bağ dokusu olmadığını gösteren 

histolojik çalışmalarla desteklenmektedir (4). DOS akış hızı ile dişeti iltihabı hatta 

sondalanabilir cep derinliği arasında bir ilişki bulunmasına rağmen, DOS ile 

sondalanabilir cep derinliği arasında zayıf bir ilişki bulunabilmiştir (48). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. HASTA SEÇİMİ 

 

Çalışmamızda yer alan bireyler İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi’nde okuyan 20-23 yaşları arasındaki kız öğrenciler arasından seçilmiştir. 

  

1. Düzenli menstruel siklusu olan,  

2. Sistemik olarak sağlıklı olan, 

3. Sigara içmeyen,  

4. Köprü protezi bulunmayan ve çapraşıklığı olmayan, 

5. Doğum kontrol hapı ya da herhangi bir hormonal ilaç kullanmayan, 

6. Daha önce infertilite tedavisi görmemiş olan, 

7. Klinik olarak ataşman kaybı ya da radyografik kemik kaybı bulunmayan, 

8. 3mm’den daha derin sondalanabilir cep derinliği bulunmayan kız 

öğrenciler çalışma kapsamına alınmıştır. 

 

Öğrenciler araştırmanın başlangıcında iki ay boyunca aylık menstruel siklus 

sürelerinin tayini ve de ağız bakım düzeylerinin belirlenmesi amacıyla takip edilmiştir. 

Bu iki aylık süreçte kız öğrencilerin ağız bakım düzeylerini belirlemek için haftada bir 

kez olmak üzere plak indeksi ölçümleri yapılmıştır. Bu dönemde plak indeksi ölçüm 

oratalamaları 1 den fazla olan kız öğrenciler çalışma dışında bırakılmıştır.  
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3.2. MENSTRUEL SİKLUS İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER 

 

3.2.1. Menstruel Siklusteki Ölçüm Günlerinin Belirlenmesi 

 

İki siklus boyunca düzenli menstruel siklusu olduğu gözlenen kız öğrencilere bir 

sonraki menstrasyonun başlamasından itibaren aynı siklus içinde toplam üç farklı güne 

randevu verildi.  

Bu günler; 

1. Menstruasyonun birinci ya da ikinci günü (MG),  

2. Östrojen ve progesteron değerlerinin yükseldiği tahmini ovulasyon günü, 

menstruel siklusun tam ortasına denk gelen gün (OG)  

3. Progesteron maksimum düzeye ulaştığı gün; progesteron artış günü (PG) 

olarak belirlenmiştir. Progesteron artış günü ovulasyon gününden 1 hafta sonra 

yani bir sonraki menstruasyondan 1 hafta önceki gün olarak belirlenmiştir. 

 

3.2.2. Serum Progesteron ve Östrojen Düzeylerinin Ölçümü 

 

Her bireyden Menstruasyon Günü, Ovulasyon Günü ve Progesteron artış 

Gününde olmak üzere toplam üç kez 10ml  serum örnekleri toplanmıştır. 

Örnekler 5000 x g hızla 15 dakika boyunca santrifüje edilmiştir. Daha sonra 

alikadlarına ayrılarak, -20° C’ de analiz gününe kadar saklanmış, analizler İstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı merkez laboratuvarında 

yapılmıştır.  
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3.3. KLİNİK DEĞERLENDİRMELER 

 

Çalışmamızda kullanılan klinik değerlendirmelerde dişlerin ; mesio-bukkal, 

mid-bukkal, disto-bukkal, disto-lingual ya da palatinal, mid-lingual ya da palatinal, 

mesio-lingual ya da palatinal olmak üzere 6 noktasından ölçüm yapılmıştır. Plak 

indeksi, gingival indeks, sondalamada kanama değerlendirmeleri menstruasyon günü, 

ovulasyon günü ve progesteron artış gününde olmak üzere üç kez değerlendirilmiştir. 

Sondalanabilir cep derinliği ölçümleri bir kez olmak üzere menstruasyon gününde 

gerçekleştirilmiştir..  

 

3.3.1. Plak İndeksi (Silness&Löe, 1964) 

 

Plak İndeksi ölçümleri tüm dişlerin yukarıda belirtilen altı bölgesinden, gözle ve 

williams sondası yardımıyla tespit edildi (85). 

 

3.3.2. Gingival İndeks (Löe&Silness, 1963) 

 

Gingival İndeks, dişeti iltihap düzeyini belirlemek amacıyla tüm dişlerin 

yukarıda belirtilen altı bölgesinden gerçekleştirilmiştir (45). 

 

3.3.3. Sondalamada Kanama 

 

Dişeti oluğu içinde meydana gelen değişimleri incelemek amacıyla tüm dişlerin 

yukarıda belirtilen altı bölgesinden sondalamanın ardından kanama göz ile 

değerlendirilmiştir. 
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3.3.4. Sondalanabilir Cep Derinliği 

 

Periodontal cep tabanından serbest dişetine kadar olan mesafe tüm dişlerden 

yukarıda belirtilen 6 farklı bölgeden gerçekleştirildi.  

 

3.3.5. DMFt İndeksi 

 

Ağız içindeki dişlerin; D: Çürük, M: Kayıp F: Dolgu olması durumunda, her bir 

diş için 1 değer olacak şekilde hesaplanmıştır. 

 

3.4. BİYOKİMYASAL DEĞERLENDİRMELER 

 

Çalışmamızda toplanan DOS örneklerinde IL-1ß, TNF-α düzeyleri 

değerlendirilmiştir. DOS örnekleri menstruasyon gününde, ovulasyon gününde, 

progesteron artış gününde toplanmıştır. Örnekler üst çene birinci ve ikinci büyük azı 

dişlerinin meziyo-bukkal yüzeylerinden olmak üzere toplam 4 dişten toplanmıştır. Üst 

çene sağ birinci ve ikinci büyük azılarından elde edilen örnekler DOS IL-1ß düzeyi 

ölçümlerinde, üst çene sol birinci ve ikinci büyük azılardan elde edilen örnekler DOS 

TNF-α düzeyi ölçümlerinde kullanılmıştır. 

 

3.4.1. Dişeti Oluk Sıvısı Örneğinin Toplanması ve Miktarının Ölçülmesi 

 

DOS örnekleri standardize filtre kağıtları* kullanılarak toplanmıştır. Örnek 

alınacak bölgeler pamuk tampon ile izole edilerek tükürük kontaminasyonu önlenmiştir, 

aynı zamanda aspiratör yardımı ile tükürük sekresyonu kontrol altına alınmıştır. Bölge 

pamuk tamponla kurulandıktan sonra, her bir filtre kağıt dişeti cebi içine hafif direnç 

hissedilene kadar yerleştirilip, 30 saniye cep içerisinde bekletilmiştir.  

                                                   

 

* Periopaper ®, Oraflow Inc. New York, ABD. 
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Cep içerisinden çıkartılan standardize filtre kağıtlardaki DOS örnekleri daha 

önce kalibre edilmiş Periotron 6000 elektronik DOS ölçüm cihazına yerleştirilmiştir. 

Okunan değer daha sonra µl değerine dönüştürülmek üzere kaydedilmiştir. Periotrondan 

elde edilen değerlerin µl’ye çevrilmesinde periotronun kalibrasyonu sırasında elde 

edilen parabol formülünden yararlanılmıştır. DOS miktarının periotronψ cihazı ile 

belirlenmesinin  ardından örneklerin her biri 0.5 mililitrelik ependorf tüplerine 

koyularak -20° C’de analiz gününe kadar saklanmıştır.  

 

3.4.2. Dişeti Oluk Sıvısı Örneklerinin ELISA İşlemine Hazırlanması 

 

Donmuş standardize filtre kağıtlarını içeren ependorf tüplerini en az 20 dakika 

oda sıcaklığında beklettikten sonra her tüpe 100µl %1’lik BSA-PBS Tween tampon 

çözeltisi eklenmiştir. Bu şekilde tüpler 1 saat oda sıcaklığında bırakılmış ve daha sonra 

+4°C olan soğuk odada sallanan platform üzerinde en az 20 saat bekletilmiştir. Bir gece 

boyunca soğuk odada bekletilen ependorf tüpleri içerisinden filtre kağıtlar çıkarılarak 

ekstrakte edilen materyal analiz gününe kadar -70°C’ de saklanmıştır. 

 

3.4.3. Dişeti Oluk Sıvısında TNF-α ve IL1-β Düzeylerinin Ölçümü 

 

TNF α  ve IL-1β düzeyleri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya 

Anabilim Dalı’nda ELISA kitleriψ kullanılarak belirlenmiştir. TNF-α ELISA kitinin 

hassasiyeti 8pg/ml, IL-1β ELISA kitinin hassasiyeti 7pg/ml’dir. 

-70°C’den çıkarılan örneklerin  bir saat oda sıcaklığında çözülmesi beklenmiştir. 

Kuyucuklara standart veya örneklerden 100’ er µl aktarıldı ve her kuyucuğa 50µl’lik 

dilue edilmiş biotin konjugat  TNF-α eklenerek 18°-25°C arasında 3 saat enkübe 

edilmiştir. Bu sürenin sonunda kuyucuklardaki sıvı aspire edilerek, her kuyucuğa 

eklenen 300µl yıkama solüsyonu ile üç kez yıkanmıştır. Kuyucuklara 100 µl 

Streptavidin HRP solüsyonu eklenerek 30dk enkübe edilmiştir. Kuyucuklar tekrar 

                                                   

 
ψ Diaclone Reasaerch, 25000 Besançon, France 
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yıkanarak  100 µl TMB substrat solusyonu eklenerek, ışıkla teması engellemek 

amacıyla aliminyum folyo ile sarılmıştır. Oda sıcaklığında 12-15dk beklenmiştir. 

Kuyucuklara 100 µl durdurucu solüsyon eklenerek enzimatik reaksiyon durdurulmuştur. 

Hemen sonrasında absorbans ELISA okuyucusunda 450nm’de değerlendirilmiştir. 

Örneklerdeki total TNF-α miktarı (pg) standart eğri kullanılarak hesaplanmıştır. TNF-α 

konsantrasyonu (pg/µl ) total miktarın, DOS (µl ) hacmine bölünmesi ile elde edilmiştir. 

 

Şekil 3-1 IL-1β için elde edilen standart eğri 
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Şekil 3-2 TNF-α için elde edilen standart eğri 
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3.5. ARAŞTIRMA PLANI 

 

3.5.1. Çalışma Grubunun Belirlenmesi 

 

Çalışma öncesinde kız öğrencilere dağıtılan demografik anket formlarından 

(şekil 3-3) yararlanılarak çalışma için uygun 52 kız öğrenci çalışmaya dahil edilmiştir. 

Demografik anket formları İstanbul Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstatistik 

ve Demografi Bölümü’nden yardım alınarak oluşturulmuştur. Kız öğrenciler ağız 

bakımı düzeylerinin tespiti ve menstruel siklus sürelerinin belirlenmesi için iki ay 

boyunca takip edilmiştir  

 İki aylık takibin ardından menstruasyonun başladığı ilk ya da ikinci günden 

itibaren klinik ölçümlerin yapılmasına ve DOS  örneklerinin alınmasına başlanmıştır. 

Ölçüm zamanları ; 

Menstruasyonun 1. ya da 2. günü menstruasyon günü, 

Siklusun ortasına denk gelen ovulasyonun beklendiği gün ovulasyon günü, 

Ovulasyondan 1 hafta sonra, bir sonraki menstruasyondan 1 hafta önceki gün 

progesteronun tepe noktasına ulaştığı gün progesteron artış günü olarak belirlenmiştir. 

Çalışma sırasında 3 kız öğrencinin hormon içerikli ilaç kullanmaya başlaması, 

11 kız öğrencinin ise serum hormon düzeylerinin belirlenen güne uyumlu olmaması 1 

kız öğrencinin menstruel sikluslarının düzensiz olması nedeniyle çalışmanın sonuçlarına 

dahil edilmemesine karar verilmiştir. Çalışmaya 52 kız öğrenci ile başlanmış, 37 kız 

öğrenci ile tamamlanmıştır. Fakat 37 kız öğrenciden 10 tanesinin DOS miktarlarının 

0.1µl’den az olması nedeniyle, DOS miktarı tam olarak tayin edilememiş ve de  

biyokimyasal değerlendirmeler yapılamamıştır. Klinik değerlendirmeler 37 birey, 

biyokimyasal değerlendirmeler 27 birey üzerinden yapılmıştır. Klinik ve biyokimyasal 

değerlendirmeler ile ilgili korelasyonlar 27 birey dahil edilerek yapılmıştır. Çalışma 

grubunun oluşturulması şekil 3-4’te gösterilmiştir.  
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Şekil 3-3 Çalışmada kullanılan demografik anket formu 

Adı: 
Soyadı: 
Yaşı: 
Adres: 
Telefon: 
Sosyal Güvence: 
Sınıf: 
1) Kaç günde bir adet görüyorsunuz? 

 

a) x < 21 b) 21 < x < 28  c) 28 < x 

 

2) Adet döneminde kanama süreniz kaç gün?  

 

a) 1-3 gün b) 4-5 gün  c) 5-7 gün d) Daha fazla 

 

3) Adet döneminizde vücudunuzla ilgili şikayetiniz  var mı? 

 

a) Evet  b) Hayır 

- Sancı 

- Baş ağrısı  

- Gerginlik  

- Mide Bulantısı 

- Ödem 

- Diğer........... 

 

4) Adet döneminize yakın vücudunuzla ilgili şikayetiniz  var mı? 

 

a) Evet  b) Hayır 

- Sancı 

- Baş ağrısı  

- Gerginlik  

- Mide Bulantısı 

- Ödem 

- Diğer......... 
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5) Adet döneminize yakın ağız bölgenizle ilgili şikayetiniz var mı? 

 

a) Evet  b) Hayır 

 

- Ağızda kuruluk 

- Dişetlerinde kaşınma 

- Dişetlerinde hassasiyet, şişlik 

- Dişetlerinde kanama  

- Aft oluşumu 

- Diğer......... 

 

6) Adet döneminizde ağız bölgenizle ilgili şikayetiniz var mı? 

 

a) Evet  b) Hayır 

 

- Ağızda kuruluk 

- Dişetlerinde kaşınma 

- Dişetlerinde hassasiyet, şişlik 

- Dişetlerinde kanama  

-Aft oluşumu 

- Diğer......... 

 

6) Kadın hastalıkları ile ilgili probleminiz oldu mu? 

 

a) Evet  b) Hayır 

 

-İltihaplanma 

-Tümöral oluşumlar 

-Kist 

-Diğer 
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7) Probleminiz olduysa hiç ilaç kullandınız mı? 

 

a) Evet  b) Hayır 

 

8) İlaç kullandıysanız isimlerini ve kullandığınız süreyi belirtiniz. 

 

......... 

 

9) Doğum kontrol hapı kullanıyor musunuz? 

 

a) Evet  b) Hayır 

 

10) Kullanıyorsanız adı nedir? 

….. 
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Şekil 3-4 Çalışma grubunun oluşturulması 

 

 

Düzenli siklusu olan ve yeterli 
ağız bakımı düzeyi olan 

 

Hormon 
içerikli ilaç 
kullanımı 

52 

Menstruel 
siklusun 
uzaması 

48

Klinik olarak çalışmanın 
tamamlanması 

Serum hormon düzeylerinin belirlenen günlerle uyumsuz 
olması 

37

DOS miktarının 0.1µl’den az olması 

27 
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3.5.2. Klinik İşlemler 

 

Araştırma boyunca yapılan klinik ölçümler ve biyokimyasal değerlendirmelerin 

sırası şekil 3-5 de, araştırmada kullanılan klinik ölçümlerin kaydedildiği indeks formu 

şekil 3-6 da görülmektedir. 

 

Menstruasyon Günü 

 

DOS örneklerinin toplanması ve periotron cihazına yerleştirilerek DOS 

miktarının belirlenmesinin ardından, plak indeksi, gingival indeks, sondalamada 

kanama ölçümleri tamamlanmıştır.  

Sondalanabilir cep derinliği ve DMFt indeks ölçümleri bir kez olmak üzere 

gerçekleştirilmiştir. 

Serum progesteron ve estradiol düzeylerinin belirlenmesi için 10ml kan 

örnekleri alınmıştır. 

 

Ovulasyon Günü 

 

DOS örneklerinin toplanması ve periotron cihazına yerleştirilerek DOS 

miktarının belirlenmesinin ardından, plak indeksi, gingival indeks, sondalamada 

kanama ölçümleri tamamlanmıştır.  

Serum progesteron ve estradiol düzeylerinin belirlenmesi için 10ml kan 

örnekleri alınmıştır. 

 

Progesteron Artış Günü 

 

DOS örneklerinin toplanması ve periotron cihazına yerleştirilerek DOS 

miktarının belirlenmesinin ardından, plak indeksi, gingival indeks, sondalamada 

kanama ölçümleri tamamlanmıştır.  

Serum progesteron ve estradiol düzeylerinin belirlenmesi için 10ml kan 

örnekleri alınmıştır. 
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Şekil 3-5 Araştırma Planı 
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Ovulasyon Günü 

DOS örneklerinin alınması 

Plak İndeksi, Gingival İndeks 
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Sondalanabilir Cep Derinliği 

ölçümleri, DMFt İndeksi 

Kan örneklerinin alınması 

DOS örneklerinin alınması 

Plak İndeksi, Gingival İndeks 

Sondalamada Kanama 

ölçümleri 

Kan örneklerinin alınması 

DOS örneklerinin alınması 

Plak İndeksi, Gingival İndeks 

Sondalamada Kanama 

ölçümleri 

Kan örneklerinin alınması 

Progesteron artış Günü 
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Şekil 3-6 Araştırmada kullanılan indeks formu 

 

İ.Ü DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI 

DOKTORA ARAŞTIRMA FORMU 

Doktora Öğrencisi:       Tez danışmanı:  

Hasta Adı-Soyadı:      Grup No: 

 

Ölçüm Tarihi:       Ölçüm No: 

 

Plak İndeksi (Silness ve Löe, 1964)  
7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7

V

P

L

V

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7

 

Gingival İndeks (Löe ve Silness, 1963)  
7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7

V

P

L

V

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7

 

Sondalamada Kanama 
7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7

V

P

L

V

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7

 

Sondalanabilir Cep Derinliği Ölçümü 
7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7

V

P

L

V

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7

 

DOS Miktarı Ölçümü 

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7
V
P

L
V

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7

 

DMFt Değeri :…….. 
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3.6. İstatistiksel Değerlendirmeler 

 

Çalışamada her bireyin verilerinin aritmetik ortalaması, istatistiksel 

değerlendirmede birer birim olarak kabul edildi. Çalışmada elde edilen bulgular 

değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) for Windows 10.0 programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken 

tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma, frekans) yanı sıra 

niceliksel verilerin karşılaştırılmasında tekrarlı ölçümlerde varyans analizi ve farklılığa 

neden çıkan grubun tespitinde paired sample t testi kullanıldı. Parametreler arasındaki 

ilişkilerin incelenmesinde ise pearson korelasyon testi kullanıldı. Sonuçlar % 95’lik 

güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

Araştırmamızın klinik bulgularının değerlendirilmesi toplam 37 birey üzerinden, 

biyokimyasal bulguların değerlendirmesi ve korelasyon analizi 27 birey üzerinden 

yapılmıştır. 

4.1. DEMOGRAFİK VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Araştırmamız yaşları 19 ile 23 arasında değişmekte olan toplam 37 kız öğrenci 

üzerinde yapılmıştır. Kız öğrencilerin ortalama yaşı 20.78±0.93’tür. Olguların menstruel 

siklus süresi 20 ile 32 gün arasında değişmekte olup; ortalaması 27.37±2.59 gündür. 

 

Tablo 4-1 Demografik özelliklerin dağılımı 

 Min-Max Ort±SD 

Menstruel Siklus Süresi (gün) 20-32 27,37±2,59 

Menstruasyon Süresi (gün) 4-6 4,63±0,69 

Sondalanabilir Cep Derinliği(mm) 

 (birey ortalamaları) 
1,60-1,92 1,74±0,10 

 n % 

Var 25 67,5 Genel PMS 

Şikayetleri Yok 12 32,5 

Var 6 16,2 Oral PMS 

Şikayetleri Yok 31 84,8 

I 15 40,5 

II 15 40,5 DMFt İndeks 

III 7 19 

 

 Olguların menstruasyon süresi 4 ile 6 gün arasında değişmekte olup; ortalaması 

4.63±0.69 gündür. 
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Olguların sondalanabilir cep derinliği 0.16 ile 1.92 arasında değişmekte olup; 

ortalaması 1.62±0.43’tür. Olguların % 67.5’inde genel PMS şikayeti, % 16.2’inde oral 

PMS şikayeti görülmektedir. 

Şekil 4-1 Genel PMS şikayeti dağılımı 

 

Şekil 4-2 Oral PMS şikayeti dağılımı 

 

Oral PMS Şikayetleri 

16.2% 

84.8% 

Var Yok 

Genel PMS Şikayetleri 

 

67.5% 

 

22.5% 

 

Var 

 

Yok 
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Olguların % 40.5’sinin DMFt indeksi I iken, % 40.5’sinin II ve % 19’unun 

III’tür. 

 

Şekil 4-3 DMFt indeksi dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMFt İndeks 

40,5% 

40,5% 

19% 

I II III 
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4.2. KLİNİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

4.2.1. Plak İndeksi Verilerinin Değerlendirilmesi 

Menstruasyon günü, ovulasyon günü ve progesteron artış günlerindeki plak 

indeksi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). 

 

Tablo 4-2 Plak indeksi verilerinin değerlendirmesi 

PLAK İNDEKSİ Ort±SD p
♦ 

Menstruasyon Günü (a) 0,13±0,06 

Ovulasyon Günü (b) 0,14±0,07 

Progesteron Artış Günü (c) 0,14±0,06 

0,652 

a-b p
+ 

0,944 

a-c p
+ 

0,503 

b-c p
+ 

0,461 

 

♦Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi  + Paired Sample t Test 
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Şekil 4-4 Plak indeksi grafiği 
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Menstruasyon Günü   Ovulasyon Günü  Progesteron Artış Günü  

PLAK İNDEKSİ 
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4.2.2. Gingival İndeks Verilerinin Değerlendirmesi 

 

Menstruasyon günü, ovulasyon günü ve progesteron artış günlerindeki gingival 

indeks düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). 

Tablo 4-3 Gingival indeks verilerinin değerlendirmesi 

GİNGİVAL İNDEKS Ort±SD p
♦ 

Menstruasyon Günü (a) 0,22±0,11 

Ovulasyon Günü (b) 0,23±0,13 

Progesteron Artış Günü (c) 0,28±0,21 

0,101 

a-b p
+ 

0,072 

a-c p
+ 

0,178 

b-c p
+ 

0,241 

 

♦ Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi  + Paired Sample t Test 

Şekil 4-5 Gingival indeks grafiği 

 

 

0 

0,05 
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GİNGİVAL İNDEKS 
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4.2.3. Sondalamada Kanama Verilerinin Değerlendirilmesi 

 

 Menstruasyon günü, ovulasyon günü ve progesteron artış günlerindeki 

sondalamada kanama düzeyleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Progesteron artış günündeki sondalamada kanama 

düzeyi, menstruasyon günü (p:0.002; p<0.01) ve ovulasyon günlerindeki (p:0.001; 

p<0.01) sondalamada kanama düzeylerinden ileri düzeyde anlamlı yüksektir. Ovulasyon 

günündeki sondalamada kanama düzeyi, menstruasyon günündeki sondalamada kanama 

düzeyinden anlamlı düzeyde yüksektir (p:0.047; p<0.05).  

 

Tablo 4-4 Sondalamada kanama verilerinin değerlendirilmesi 

SONDALAMADA KANAMA Ort±SD p
♦ 

Menstruasyon Günü (a) 17,27±8,18 

Ovulasyon Günü (b) 18,00±9,30 

Progesteron Artış Günü (c) 19,00±9,98 

0,004** 

a-b p
+ 

0,047* 

a-c p
+ 

0,002** 

b-c p
+ 

0,001** 

 

♦Tekrarlı ölçümlerde varyans  analizi   + Paired Sample t Test 

* p<0.05      ** p<0.01 
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Şekil 4-6 Sondalamada kanama grafiği 

 

 

4.3. BİYOKİMYASAL BULGULAR 

 

4.3.1. Dişeti Oluk Sıvısı Miktarı ile İlgili Bulgular 

 

Menstruasyon günü, ovulasyon günü ve progesteron artış günlerindeki DOS 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır 

(p<0.01). Progesteron artış günündeki DOS düzeyi, menstruasyon günündeki DOS 

düzeyinden ileri düzeyde anlamlı yüksekken (p:0.002; p<0.01); ovulasyon günündeki 

DOS düzeyinden anlamlı düzeyde yüksektir (p:0.046; p<0.05). Ovulasyon günündeki 

DOS düzeyi, menstruasyon günündeki DOS düzeyinden anlamlı düzeyde yüksektir 

(p:0.041; p<0.05). 
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SONDALAMADA KANAMA 
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Tablo 4-5 Dişeti oluk sıvısı miktarının değerlendirilmesi 

DİŞ OLUK SIVISI (µl) Ort±SD p
♦ 

Menstruasyon Günü (a) 0,139±0,02 

Ovulasyon Günü (b) 0,146±0,03 

Progesteron Artış Günü (c) 0,159±0,03 

0,005** 

a-b p
+ 

0,041* 

a-c p
+ 

0,002** 

b-c p
+ 

0,046*  

 

♦ Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi   + Paired Sample t Test 

* p<0.05       ** p<0.01 

 

 

 

 

Şekil 4-7 Dişeti oluk sıvısı miktarı grafiği 
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4.3.2. Dişeti Oluk Sıvısındaki IL-1β Total (pg) Düzeyi ile İlgili Bulgular 

 

Menstruasyon günü, ovulasyon günü ve progesteron artış günlerindeki IL-1β 

total düzeyleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır 

(p<0.01). Progesteron artış günündeki IL-1β total düzeyi , menstruasyon günü (p:0.001; 

p<0.01) ve ovulasyon günlerindeki (p:0.001; p<0.01) IL-1β total düzeylerinden ileri 

düzeyde anlamlı yüksektir. Ovulasyon günündeki IL-1β total düzeyi, menstruasyon 

günündeki IL-1β total düzeyinden daha yüksek olmakla birlikte bu yükseklik 

anlamlılığa yakın ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p:0.065; p>0.05). 

 

 

 

 

 

Tablo 4-6 Dişeti oluk sıvısındaki IL-1β total (pg) düzeyi 

Total (pg) IL-β Ort±SD p
♦ 

Menstruasyon Günü (a) 7,39±4,87 

Ovulasyon Günü (b) 10,08±6,67 

Progesteron Artış Günü (c) 15,76±10,37 

0,001** 

a-b p
+ 

0,065 

a-c p
+ 

0,001** 

b-c p
+ 

0,001** 

 

♦ Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi   + Paired Sample t Test 

** p<0.01 
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Şekil 4-8 Dişeti oluk sıvısındaki IL-1β total (pg) düzeyi grafiği 

 

 

4.3.3. Dişeti Oluk Sıvısındaki IL-1β Konsantrasyon (pg/vol) Düzeyi ile İlgili 
Bulgular 

 

Menstruasyon günü, ovulasyon günü ve progesteron artış günlerindeki IL-1β 

(pg/vol) düzeyleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p<0.01). Progesteron artış günündeki IL-1β (pg/vol) düzeyi, 

menstruasyon günü (p:0.001; p<0.01) ve ovulasyon günlerindeki (p:0.001; p<0.01) IL-

1β (pg/vol) düzeylerinden ileri düzeyde anlamlı yüksektir. Ovulasyon günündeki IL-1β 

(pg/vol) düzeyi, menstruasyon günündeki IL-1β (pg/vol) düzeyinden istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksektir (p:0.032; p<0.05). 
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Tablo 4-7 Dişeti oluk sıvısındaki IL-1β konsantrasyon (pg/vol) düzeyi değerlendirmesi 

IL-1β (pg/vol) Ort±SD p
♦ 

Menstruasyon Günü (a) 53,16±34,03 

Ovulasyon Günü (b) 69,04±48,35 

Progesteron Artış Günü (c) 99,01±78,14 

0,001** 

a-b p
+ 

0,032* 

a-c p
+ 

0,001** 

b-c p
+ 

0,001** 

 

♦ Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi   + Paired Sample t Test 

* p<0.05      ** p<0.01 

 

Şekil 4-9 Dişeti oluk sıvısındaki IL-1β konsantrasyon (pg/vol) düzeyi grafiği 
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4.3.4. Dişeti Oluk Sıvısındaki TNF-α Total (pg) Düzeyi ile İlgili Bulgular 

 

 Menstruasyon günü, ovulasyon günü ve progesteron artış günlerindeki TNF-α 

total düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05).  

 

Tablo 4-8 Dişeti oluk sıvısındaki TNF-α total (pg) düzeyinin değerlendirmesi 

Total pg TNF-α   Ort±SD p
♦ 

Menstruasyon Günü (a) 5,69±2,27 

Ovulasyon Günü (b) 5,99±2,75 

Progesteron Artış Günü (c) 6,04±1,95 

0,849 

a-b p
+ 

0,676 

a-c p
+ 

0,592 

b-c p
+ 

0,943 

 

♦ Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi   + Paired Sample t Test 

 

Şekil 4-10 Dişeti oluk sıvısındaki TNF-α total düzeyinin grafiği 
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4.3.5. Dişeti Oluk Sıvısındaki TNF-α Konsantrasyon (pg/vol) Düzeyi ile İlgili 
Bulgular 

 

 Menstruasyon günü, ovulasyon günü ve progesteron artış günlerindeki TNF-α  

(pg/vol) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05).  

Tablo 4-9 Dişeti oluk sıvısındaki TNF-α konsantrasyon (pg/vol) düzeyinin 
değerlendirilmesi 

TNF-α (pg/vol)   Ort±SD p
♦ 

Menstruasyon Günü (a) 40,9±20,26 

Ovulasyon Günü (b) 44,02±26,31 

Progesteron Artış Günü (c) 44,61±16,06 

0,377 

a-b p
+ 

0,285 

a-c p
+ 

0,178 

b-c p
+ 

0,912 

 

♦ Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi   + Paired Sample t Test 

 

Şekil 4-11 Dişeti oluk sıvısındaki TNF-α konsantrasyon (pg/vol) düzeyi grafiği 
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4.4. Serum Progesteron Düzeyi ile İlgili Bulgular 

 

Menstruasyon günü, ovulasyon günü ve progesteron artış günlerindeki 

progesteron (ng/ml) düzeyleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p<0.01). Progesteron artış günündeki progesteron (ng/ml) düzeyi, 

menstruasyon günü (p:0.001; p<0.01) ve ovulasyon günlerindeki (p:0.001; p<0.01) 

progesteron (ng/ml) düzeylerinden ileri düzeyde anlamlı yüksektir. Ovulasyon 

günündeki progesteron (ng/ml) düzeyi, menstruasyon günündeki progesteron (ng/ml) 

düzeyinden istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p:0.001; p<0.01). 

 

 

Tablo 4-10 Serum progesteron düzeyinin değerlendirmesi 

Progesteron (ng/ml) Ort±SD p
♦ 

Menstruasyon Günü (a) 0,62±0,21 

Tahmini Ovulasyon Günü (b) 2,33±1,07 

Progesteron Artış Günü (c) 8,19±2,45 

0,001** 

a-b p
+ 

0,001** 

a-c p
+ 

0,001** 

b-c p
+ 

0,001** 

 

♦ Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi   + Paired Sample t Test 

** p<0.01 
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Şekil 4-12 Serum progesteron düzeyi grafiği 

 

 

4.5. Serum Estradiol Düzeyi ile İlgili Bulgular 

 

Menstruasyon günü, ovulasyon günü ve progesteron artış günlerindeki estradiol 

(pg/ml) düzeyleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p<0.01). Menstruasyon günündeki estradiol (pg/ml) düzeyi, ovulasyon 

günü (p:0.001; p<0.01) ve progesteron artış günlerindeki (p:0.001; p<0.01) estradiol 

(pg/ml) düzeylerinden ileri düzeyde anlamlı düşüktür. Ovulasyon günündeki estradiol 

(pg/ml) düzeyi ile progesteron artış günündeki estradiol (pg/ml) düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p:0.167; p>0.05).  
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Tablo 4-11 Serum estradiol düzeyi değerlendirmeleri 

Estradiol (pg/ml) Ort±SD p
♦ 

Menstruasyon Günü (a) 42,63±9,52 

Tahmini Ovulasyon Günü (b) 113,74±63,24 

Progesteron Artış Günü (c) 136,04±55,58 

0,001** 

a-b p
+ 

0,001** 

a-c p
+ 

0,001** 

b-c p
+ 

0,167 

 

♦ Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi   + Paired Sample t Test 

** p<0.01 

 

 

Şekil 4-13 Serum estradiol düzeyi grafiği 
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4.6.  Dişeti Oluk Sıvısındaki IL-1β ve TNF-α Düzeyi ile Klinik Parametrelerin 
Korelasyonunun Değerlendirilmesi 

 

Gingival indeks ile Total TNF-α, TNF-α (pg/vol), Total pg IL-1β ve IL-1β (pg/vol) 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmamaktadır (p>0.05). 

 

Tablo 4-12 Gingival indeks ile biyokimyasal parametreler arasındaki korelasyonlar 

Gingival İndeks 
 

r p 

Total TNF-α  0,019 0,871 

TNF-α (pg/vol) 0,041 0,722 

Total pg IL-1β -0,196 0,086 

IL-1β (pg/vol) -0,157 0,171 

r: Pearson korelasyon testi   

 

 

Sondalamada kanama ile TNF-α total, TNF-α konsantrasyon(pg/vol), IL-1β total 

ve IL-1β konsantrasyon (pg/vol) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

 

Tablo 4-13 Sondalamada kanama ile biyokimyasal parametreler arasındaki 
korelasyonlar 

Sondalamada Kanama 
 

r p 

Total TNF-α  -0,092 0,424 

TNF-α (pg/vol) -0,052 0,650 

Total pg IL-1β -0,110 0,339 

IL-1β (pg/vol) -0,073 0,523 

r: Pearson korelasyon testi   
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4.7. Dişeti Oluk Sıvısındaki IL1-β ile TNF-α Konsantrasyon Düzeyleri Arasındaki 
Korelasyonun Değerlendirmesi 

 

 

IL-1β (pg/vol) ile TNF-α (pg/vol) konsantrasyon değerleri arasında pozitif yönde, % 

31.8 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir korelasyon 

bulunmaktadır (p<0.01). 

 

 

Tablo 4-14 IL1-β ile TNF-α konsantrasyon değerlerinin korelasyonu 

IL-1β (pg/vol)  
 

r p 

TNF-α (pg/vol) 0,318 0,004** 

r: Pearson korelasyon testi  ** p<0.01 

 

 

Şekil 4-14 IL-1β ile TNF-α konsantrasyon değerlerinin korelasyon grafiği 
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4.8. Dişeti Oluk Sıvısındaki IL-1β ile TNF-α Total Düzeyleri Arasındaki 
Korelasyonun Değerlendirmesi 

 

 

DOS’ndaki total IL-1β ile total TNF-α  düzeyleri arasında pozitif yönde, % 25.4 

düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmaktadır (p<0.05). 

 

 

 

Tablo 4-15 IL-1β ile TNF-α total değerlerinin korelasyonu  

Total pg IL-1β  
 

r p 

Total TNF-α 0,254 0,022* 

r: Pearson korelasyon testi  * p<0.05 

 

 

 

Şekil 4-15 IL-1β ile TNF-α total değerlerinin korelasyon grafiği 
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4.9. Ovulasyon Gününde Estradiole İlişkin Korelasyonlar 

 

Ovulasyon gününde; estradiol ile gingival indeks, DOS miktarı, TNF-α total ve 

TNF-α (pg/vol) konsantrasyon düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

korelasyon bulunmamaktadır (p>0.05). Estradiol ile sondalamada kanama arasında 

pozitif yönde, % 33.4 düzeyinde bir korelasyon bulunmakla birlikte, bu ilişki 

anlamlılığa yakın ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Estradiol 

ile IL-1β pg total değerleri arasında negatif yönde, % 37.2 düzeyinde bir korelasyon 

bulunmakla birlikte, bu ilişki anlamlılığa yakın ancak istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>0.05). Estradiol ile IL-1β (pg/vol) konsantrasyon düzeyleri arasında 

negatif yönde, % 36.4 düzeyinde bir korelasyon bulunmakla birlikte, bu ilişki 

anlamlılığa yakın ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

 

Tablo 4-16 Ovulasyon gününde estradiol ile diğer parametreler arasındaki korelasyon 

Estradiol (pg/ml) 
 

r p 

Sondalamada Kanama 0,334 0,095 

Gingival Indeks 0,283 0,161 

DOS Miktarı (µl) -0,097 0,630 

Total pg TNF-α 0,174 0,385 

TNF-α (pg/vol) 0,205 0,305 

Total pg IL-1β -0,372 0,056 

IL-1β (pg/vol) 0,124 0,538 

r: Pearson korelasyon testi   * p<0.05 

 

4.10. Progesteron Artış Günündeki Progesterona İlişkin Korelasyonlar 

 

Progesteron artış gününde; progesteron ile gingival indeks, DOS miktarı, TNF-α 

pg total, TNF-α (pg/vol) konsantrasyon, IL-1β total ve IL-1β (pg/vol) konsantrasyon 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmamaktadır (p>0.05). 



 59 

Progesteron ile sondalamada kanama arasında pozitif yönde, %33.5 düzeyinde bir 

korelasyon bulunmakla birlikte, bu ilişki anlamlılığa yakın ancak istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).  

 

Tablo 4-17 Progesteron artış gününde progesteron ile diğer parametreler arasındaki 
korelasyon 

Progesteron (ng/ml) 
 

r p 

Sondalamada Kanama 0,335 0,095 

Gingival Indeks 0,274 0,176 

DOS miktarı (µl) 0,247 0,214 

Total pg TNF-α -0,155 0,441 

TNF-α (pg/vol) -0,237 0,235 

Total pg IL-1β -0,083 0,682 

IL-1β (pg/vol) -0,096 0,634 

r: Pearson korelasyon testi     

 

4.11. Menstruasyon Gününde Progesteron ve Estradiole İlişkin Korelasyonlar 

 

 Menstruasyon gününde; progesteron ile sondalamada kanama, gingival indeks, 

DOS miktarı, TNF-α pg total, TNF-α (pg/vol) konsantrasyon, IL-1β total, IL-1β 

(pg/vol) konsantrasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

 Menstruasyon gününde; estradiol ile gingival indeks, TNF-α pg total, TNF-α 

(pg/vol) konsantrasyon, IL-1β total ve IL-1β (pg/vol) konsantrasyon arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmamaktadır (p>0.05). Estradiol ile 

sondalamada kanama arasında negatif yönde, % 34.2 düzeyinde bir korelasyon 

bulunmakla birlikte, bu ilişki anlamlılığa yakın ancak istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>0.05). Estradiol ile DOS miktarı arasında negatif yönde, % 34.8 
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düzeyinde bir korelasyon bulunmakla birlikte, bu ilişki anlamlılığa yakın ancak 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

 

 

Tablo 4-18 Menstruasyon gününde progesteron ve estradiol ile diğer parametreler 
arasındaki korelasyon 

Progesteron (ng/ml) Estradiol (pg/ml) 
 

r p r p 

Sondalamada Kanama 0,182 0,373 -0,342 0,087 

Gingival İndeks 0,050 0,810 -0,293 0,146 

DOS miktarı (µl) 0,020 0,922 -0,348 0,076 

Total pg TNF-α -0,234 0,241 -0,068 0,738 

TNF-α (pg/vol) -0,237 0,234 0,044 0,828 

Total pg IL-1β 0,074 0,712 -0,096 0,633 

IL-1β (pg/vol) 0,010 0,960 -0,047 0,814 

r: Pearson korelasyon testi 

 

4.12. Tüm Ölçüm Günlerinde Progesteron ve Estradiole İlişkin Korelasyonlar 

 

Progesteron ile sondalamada kanama, gingival indeks ve TNF-α (pg/vol) 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmamaktadır (p>0.05). 

Progesteron ile DOS miktarı arasında pozitif yönde, % 20.2 düzeyinde bir korelasyon 

bulunmakla birlikte, bu ilişki anlamlılığa yakın ancak istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>0.05). Progesteron ile IL-1β total düzeyi arasında pozitif yönde, % 

35.9 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir korelasyon 

bulunmaktadır (p<0.01). IL-1β (pg/vol) arasında pozitif yönde, % 39.1 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir korelasyon bulunmaktadır (p<0.01). 

Estradiol ile sondalamada kanama ve gingival indeks arasında pozitif yönde, % 

20.3 düzeyinde bir korelasyon bulunmakla birlikte, bu ilişki anlamlılığa yakın ancak 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Estradiol ile DOS miktarı, TNF-α 
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total veTNF-α (pg/vol), pg IL-1β total ve IL-1β (pg/vol) arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir korelasyon bulunmamaktadır (p>0.05). 

 

Tablo 4-19 Tüm ölçüm günlerine ait progesteron ve estradiol ile diğer parametreler 
arasındaki korelasyon 

Progesteron (ng/ml) Estradiol (pg/ml) 
 

r p r p 

Sondalamada Kanama 0,117 0,307 0,203 0,074 

Gingival Indeks 0,191 0,195 0,203 0,074 

DOS Miktarı (µl) 0,202 0,071 0,150 0,180 

TNF-α (pg/vol) 0,060 0,597 0,124 0,272 

Total pg IL 1 β 0,359 0,001** 0,056 0,617 

IL-1β (pg/vol) 0,391 0,001** 0,073 0,519 

r: Pearson korelasyon testi  ** p<0.01 

 

Şekil 4-16 Progesteron ile IL-1β total değeri arasındaki korelasyon grafiği 

Total pg IL 1 Beta
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Şekil 4-17 Progesteron ile IL-1β konsantrasyon değeri arasındaki korelasyon grafiği 

IL 1 Beta (pg/vol)
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5. TARTIŞMA 

 

Ağız bakımında herhangi bir değişim olmamasına rağmen seks steroid 

hormonlarındaki değişimin dişeti hastalıklarının prevalansını arttırdığı klinik 

gözlemlerle doğrulanmıştır. Seks steroid hormonlarının salgılanmasının kendine has bir 

döngü içinde değişmesi ve gebelik durumunda yüksek konsantrasyonlara ulaşıyor 

olması gibi nedenlerle, yapılan klinik değerlendirmeler daha çok kadınlarda farklı 

dönemlerin incelenmesi üzerine yoğunlaşmıştır (28). 

Seks steroid hormonları menstruel sikluste 25-30 günlük periyotlar halinde bir 

ritim içinde salgılanır. Menstruel siklusteki hormonal dalgalanmaya bağlı dişetinde 

iltihabi değişikliklerin şiddetinin arttığını bildiren çalışmalar mevcuttur(24, 34, 47). 

Fakat iltihabi değişikliklerin en belirgin şekilde siklusun hangi döneminde gözlendiği 

ile ilgili farklı sonuçlar elde edilmiştir. Kimi çalışmalar ise yeterli ağız hijyeni 

varlığında iltihabi belirtilerin ortaya çıkmadığını savunmuşlardır (24).  

Mentruel sikluste ovulasyonun gerçekleşmesine yakın progesteron ve östrojen 

hormonlarının üretimi artar. Estradiol tepe noktasına ulaştıktan 24-36 saat sonra 

ovulasyon görülür. Ovulasyondan sonraki 8.-9. günler vaskülarizasyonun en fazla 

olduğu dönem olup, progesteron tepe noktasına ulaşırken estradiolde tekrar artış olur. 

Fertilizasyon olmadığında korpus luteumun gerilemesi ile dolaşımdaki estradiol ve 

progesteron serum düzeyleri en alt seviyeye iner, menstruasyon başlar (49). 

Seks steroid hormonlarının serum düzeylerindeki değişimlerinin dişeti 

fizyolojisinde değişikliklere yol açtığı düşünülmektedir. Artan progesteron ve östrojen 

hormonlarının dişeti damarlarında, bağ dokusunda ve savunma hücrelerinde değişime 

neden olduğu çalışmalarla kanıtlanmıştır (33, 35, 37). Gebelikte başlangıca göre 

östrojen hormonu 100 kat yükselirken, progesteron 3000 kat daha yüksektir. Menstruel 

siklusta ise seks steroid hormonlarındaki değişim 10’lu rakamlarla ifade edilebilir. 

Ayrıca menstruel siklus gebeliğe göre kısa bir zaman diliminde gerçekleşir. Bu bilgiler 

dişeti fizyolosindeki değişimlerin gebeliğe göre daha az dramatik değişimler olması 

yönündedir.  
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Menstruel sikluste seks steroid hormonlarında kısa sürede ani artış ve azalmanın 

periyodik olarak gözlemlenebilir olması, bu döngünün hormonların dişeti fizyolojisine 

kısa süreli etkilerini incelenmesinde uygun bir model olmasını sağlar.  

PMS günümüzde kadınların iş ve sosyal hayatını etkileyen önemli bir 

problemdir. Bu dönemde kadınlarda gözlenen değişimler vücudun farklı bölümlerinde 

oluşabilir (73). Kadınlarda PMS dönemine oral mukozaya ait şikayetlerin varlığı 

bilinmekle birlikte bu şikayetlerin görülme sıklığı ve klinik değerlendirmeleri 

konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. PMS, fiziksel ve psikolojik bir grup 

semptomdan oluşmaktadır. Çalışmamızda başlangıçta doldurulan anket formları ile oral 

ve sistemik PMS şikayetleri incelenmiştir. Çalışma öncesinde, ağız bakımı takibi 

süresince ve çalışma boyunca oral aftların menstruel sikluste en çok hangi dönemde 

oluştuğu gözlenmiştir. Bu bilgiler çalışma boyunca takip edilen periodontal 

parametreler ve PMS’nin oluştuğu günlere ait oral şikayetler değerlendirilmiştir. 

 

5.1. YÖNTEMİN TARTIŞILMASI 

 

Çalışmamızda menstruel siklusun dişeti üzerine etkileri düzenli menstruel 

siklusu olan bireyler üzerinden herhangi bir kontrol grubu olmadan değerlendirilmiştir. 

Bu konuda yapılmış diğer çalışmalara bakıldığında kimi araştırmalar çalışmamıza 

benzer şekilde bir kontrol grubu oluşturmamışken, bazı çalışmalarda aynı yaş 

grubundaki erkeklerin ya da gebe kadınların kontrol grubu olarak seçildiği 

görülmektedir (Tablo 5-1). Erkeklerin, progesteron ve östrojen serum düzeylerine bağlı 

olarak dişetinde oluşabilecek değişimlerin araştırıldığı bir çalışmada, kontrol grubu 

olarak çalışmaya anlamlı bir katkısı olmayacağını düşünerek böyle bir kontrol grubu 

oluşturmadık. Gebelerde ise seks steroid hormonlarının aşırı artışı nedeniyle konak 

yanıtının daha fazla arttığı ve dişeti dokularında farklı değişimlere sebep olması 

nedeniyle kontrol grubumuzu gebe hastalardan oluşturmadık Amenore yani kadınlarda 

adet görmeme durumu ise çok az rastlanan bir durumdur. Bu yüzden adet görmeyen 

kadınlardan oluşan bir kontrol grubu oluşturmak mümkün olmamıştır. Menopoz 

dönemindeki kadınlar kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildiğinde ise grupların yaş 

ortalamaları arasında belirgin bir farklılık oluşacağı düşünülmüş ve kontrol grubu olarak 

seçilmemiştir. 
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Eski çalışmalarda doğum kontrol hapı kullanımına bağlı olarak dişetinde 

gebeliğe benzer değişimler olduğu bildirilmiştir (32). Günümüzde doğum kontrol 

haplarının daha düşük dozda hormon içermeleri nedeniyle kullanımlarının dişeti 

sağlığına olumsuz bir etkisinin olmadığını gösteren çalışmalar mevcuttur (69). Fakat bu 

konuda henüz kesin sonuçlara varılamamıştır. Doğum kontrol hapı kullanımının  

bireylerin fizyolojik hormon düzeylerini etkileyebileceği düşünülerek çalışmamıza dahil 

edilmemiştir.  

İnfertilite tedavisi sırasında seks steroid hormonlarının tedavi amaçlı kullanımı 

ihtimali olabileceği için çalışmamıza infertilite tedavisi gören kadınlar dahil 

edilmemiştir. 

Çalışmamızda plak kontrolünün önemi nedeniyle çalışma grubumuz, diş 

hekimliği öğrencileri arasından seçilmiştir. Bu şekilde ağız bakımı işlemlerini en doğru 

ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirebilecek bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Konu ile 

ilgili yapılmış çalışmalar genel olarak çalışmamızdaki gibi diş hekimliği öğrencileri 

üzerinde yapılmış olmakla birlikte, çalışma grubu mesleki olarak diş hekimliği ile ilgili 

olmayan bireyler arasından seçilmiş araştırmalar da vardır (Tablo 5-1). Çalışma 

grubumuzun diş hekimliği öğrencilerinden seçilmesinin, bireyler arası plak indeksi 

değerleri arasındaki farkı ve plak değerlerini en az düzeyde tutabilmemize katkıda 

bulunacağı düşünülmüştür. 

Ölçüm günleri arasında oluşabilecek değişimin hassasiyetle değerlendirilmesi 

amacıyla hasta standardizasyonuna dikkat edilmiştir. Çalışmamızda hafif düzeyde 

gingivitisi olan bireyler yer almıştır. Elde edilen sonuçların yorumlanmasında 

periodontal hastalığı etkileyen risk faktörlerinin yalnızca konağın hormonal değişime 

verdiği yanıt olarak algılanabilmesi için diğer periodontal risk faktörlerinin ortadan 

kaldırılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle aşırı çapraşıklığı, protetik restorasyonları 

olanlar çalışma dışında bırakılmıştır.  

Literatürde çalışmamıza metodolojik açıdan tam olarak uyumluluk gösteren bir 

çalışma yoktur. Preshaw ve ark.’nın deneysel gingivitis modeli ile hormonların dişeti 

üzerine etkilerini inceledikleri çalışmada oral kontraseptif kullanan ve kullanmayan 

kadınlar bir ay boyunca yarım çenede oluşturulan deneysel gingivitis modeli ile 

incelenmiştir (69). Bu çalışmanın metodoljisi çalışmamızla paralellik göstermektedir. 
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Bu yüzden çalışmalarımızın sonuçları bu çalışma ile de karşılaştırılarak 

değerlendirilmiştir. 

5.2. KULLANILAN DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN TARTIŞILMASI 

 

5.2.1. Klinik Ölçüm Tekniklerinin Tartışılması 

 

Mikrobiyal dental plak, dişeti iltihabı ve diğer periodontal hastalıkların 

etyolojisinde birinci derecede etkili faktördür. Sistemik durumlarla birlikte periodontal 

hastalıklarda konağın mikrobiyal dental plağa verdiği yanıtın değiştiği ve bu şekilde 

artan konak yanıtının enflamasyonu arttırdığı düşünülmektedir. Çalışmamızda hormonal 

dalgalanmanın konak yanıtı üzerine etkilerini haftalık aralarla yaklaşık bir ay gibi kısa 

bir zaman diliminde takip etmek amaçlanmıştır. Dişetinde haftalar içinde oluşabilecek 

değişimlerin hormonal değişimlerle ilişkilendirilebilmesi ancak primer etyolojik etkenin 

sabit bir hale getirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle bireylerin ağız bakım düzeyleri 

çalışmaya başlamadan önce standardize edilmeye çalışılmıştır. Çalışma öncesinde 

yapılan haftalık plak indeksi ölçümleri ile çalışma yeterli ağız bakımı olan bireyler 

arasından seçilmiştir. Çalışmada, menstruasyon günü, ovulasyon günü, progesteron artış 

gününde olmak üzere üç kez gerçekleştirilen plak indeksi ölçümleri ile ölçüm günleri 

arasında ağız bakımı düzeylerinde herhangi bir farklılık olup olmadığı 

değerlendirilmiştir. Silness-Löe Plak İndeksi kullanılarak yeterli hassasiyette ve objektif 

veri elde edilmesi sağlanmıştır (85).  

Çalışmamızda dişeti iltihabının klinik olarak değerlendirilmesinde gingival 

indeks kullanılmıştır (45). Bu indeks ile cebin yumuşak doku duvarındaki iltihabı 

yansıtan kanama durumu belirlenir, dişetinin görüntüsü, kıvam ve rengindeki 

değişiklikler kaydedilir. Kanama bağ dokusundaki iltihabı gösteren objektif bir 

belirtidir. Literatür incelendiğinde çalışmamıza benzer metodolojideki çalışmalarda 

gingival indeksin kullanılması nedeniyle, bulgularımızı diğer çalışmalarla 

karşılaştırmalı incelemek amacıyla gingival indeks tercih edilmiştir. Ayrıca gingival 

indeks değerleriyle birlikte sondalamada  kanamada pozitif çıkan bölgelerin sayısı 

belirtilmiştir.  



 67 

Menstruel siklusta hormonal değişimin dişeti üzerine etkilerinin 

değerlendirildiği çalışmalar incelendiğinde; Holm Pedersen ve Löe bizim çalışmamıza 

benzer şekilde diş hekimliği kız öğrencilerinde gingival indeks değişimlerini 

değerlendirmişlerdir. Aynı çalışmada öğrencileri gingival indeks düzeyleri 0 olan ve 

olmayanlar şeklinde gruplandırmışlardır. Niemi ve ark. menstruel sikluste fırça 

travmalarını ve dişeti iltihabını gözlemledikleri çalışmada dişeti kanama indeksini 

kullanmışlardır (24).  

Sondalanabilir cep derinliği, dişeti kenarı ile cep tabanı arasındaki mesafeyi 

ifade eder. Hastalarımıza herhangi bir tedavi uygulanmadığı için, periodontal hastalık 

gelişiminde haftalar içinde sondalanabilir cep derinliği değerlerinde belirgin bir şekilde 

değişiklik oluşmayacağı göz önüne alınarak bu ölçümler; sadece bir kez olmak üzere 

menstruasyonun ilk gününde periodontal durumu saptamak amacıyla yapılmıştır. Dişeti 

çekilmesi ya da ataşman kaybı olan bireyler çalışmaya dahil edilmediği için klinik 

ataşman seviyesi ve dişeti kenarı konumu ölçümlerine gerek duyulmamıştır. 

Sonuçların minimal değişikliklerden etkileneceği göz önüne alınarak, yeterli 

hassasiyette değerlendirme yapılabilmesi için tüm ölçümler 6 noktadan 

gerçekleştirilmiştir. 

DMFt indeksi ile ağızda bulunan çürük, eksik diş, dolgu sayısı belirlenmiştir. 

Seçilen hasta grubu ağız bakımı düzeyi yüksek bireyler olması nedeniyle indeks 

sonuçları1-3 aralığındadır.  

 

5.2.2. Dişeti Oluk Sıvısı Saptama Yönteminin Tartışılması 

 

DOS, dişeti kenarından ya da dişeti oluğundan toplanabilen iltihapsal eksuda 

yada transudadır. Bu sıvının biyokimyasal olarak analiz edilebilmesi periodontal 

hastalıkta konak yanıtının invaziv olmayan yöntemlerle incelebilmesine imkan 

vermektedir. Günümüzde periodontal hastalığın oluşması, ilerlemesi ve DOS’ndaki 

iltihapsal yanıt arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmalara daha çok rastlanmaktadır.  

DOS ölçümünde periotron cihazı, tartı ya da boyama yöntemi kullanılabilir. 

Çalışmamızda DOS miktarı periotron 6000 cihazı kullanılarak ölçülmüştür.  
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Periotron cihazının kullanımında da bazı sınırlamalar mevcuttur. Cihazın 

ölçebileceği sıvı miktarı  0.1µl ile 1.5µl aralığında sınırlıdır. Araştırmızda sağlıklı ve 

hafif gingivitisli bireylerin yer alıyor olması nedeniyle periotron cihazının ölçebileceği 

yeterli DOS miktarının alınıp alınmadığı endişesini oluşmuştur. Kız öğrencilerden 

alınan bütün DOS örneklerinin 0.1µl’nin üzerinde olmasına dikkat edilmiştir. 

Periotrondan okunan değerin µl’ye çevrilmesinin ardından 0.1µl’nin altında çıkan 10 

kız öğrencinin DOS miktarı ölçümü ve biyokimyasal değerlendirmeleri yapılamamıştır. 

 

5.2.3. Biyokimyasal Değerlendirme Tekniklerinin Tartışılması 

 

DOS miktarı ve içeriğinin klinik belirtiler gözlenmeden önce varolan iltihap 

hakkında fakir verebilir. Çalışma grubumuzda seçilen hasta grubunun hafif düzeyde 

gingivitisli olması nedeniyle oluşabilecek değişimleri klinik olarak gözlemlemek güçtür. 

Bu nedenle DOS miktarı ve içeriğinin incelenmesinin çalışmamıza katkı sağlayacağı 

düşünülmüştür. 

Konak tarafından salgınlanan ve DOS’na ulaşan enzim ve sitokinler periodontal 

hastalık düzeyi ile ilgili bilgi verirler. IL-1β ve TNF-α sinerjik etkileri olan sitokinlerdir. 

Periodontal hastalıkta konak yanıtında rol oynarlar. IL-1β ve TNF-α birçok hücre ve 

mekanizmayı uyararak dişeti iltihabının başlamasına ve yumuşak doku yıkımına neden 

olurlar. Bu nedenlerden dolayı çalışmamızda klinik değerlendirmelerin yanı sıra DOS 

miktarının ölçülmesine ve DOS’ndaki IL-1β ve TNF-α düzeylerinin laboratuvar  

yöntemleriyle incelenmesine karar verilmiştir.  

DOS’nda IL-1β düzeylerinin incelenmesi iltihabın şiddetinin belirlenmesi 

açısından etkili birer parametre olduğu bilinmektedir (16, 51). DOS’nda TNF-α 

düzeyleri ve periodontal hastalık arasındaki ilişkiyi irdeleyen az sayıda çalışma 

mevcuttur (19, 53). Çalışmamızda DOS’ndaki IL-1β ve TNF-α’nın düzeyleri ile klinik 

parametreler arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Araştırmamıza dahil edilen bireylerdeki inflamasyon düzeyi düşük olduğundan, 

ELISA ölçümleri sırasında yeterli konsantrasyonu sağlamak amacıyla her filtre kağıttan 

yalnız bir biyokimyasal analiz yapılmıştır. Ağız bakımı düzeyi yüksek olan sağlıklı ve 

hafif düzeyde gingivitisli bireylerde anterior bölgelerde dişeti oluğunun filtre kağıt 

şeritlerin yerleştirilmesine imkan vermeyecek kadar sığ olması, inflamasyonun ve oluk 
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derinliğinin daha yüksek olması beklenen, posterior dişlerden örnek toplanması tercih 

edilmiştir. DOS örnekleri bu nedenle üst çene birinci ve ikinci büyükazı dişlerinden 

toplanmıştır. Tükürük izolasyonunun kolaylıkla sağlanabilmesi için örnekler dişlerin 

mesio bukkal bölgelerinden alınmıştır. 

 

 

5.2.4. Ovulasyon Gününün ve Progesteron Artış Gününün Belirlenme Yönteminin 
Tartışılması 

 

Menstruel siklus boyunca hormonların belirgin bir şekilde değişiklik gösterdiği 

günlerin saptanmasında kullanılan birçok yöntem vardır. Menstrüel sikluste hormonal 

dalgalanmanın takibi infertilite kliniğinde yapılmaktadır. İnfertilite pratiğinde 

ovulasyon gününün belirlenmesi menstruasyon öyküsü, bazal beden ısısısının takibi, 

serum progesteron değerinin yükselmesi, LH’daki ani artışın saptanması veya ultrason 

yöntemiyle yapılabilir. Ovulasyon günü laparoskopi gibi yöntemlerle doğrudan 

saptanabilse de bu yöntemler pratikte kullanılamamaktadır. Spontan sikluslarda çeşitli 

dolaylı yöntemler kullanılabilir (66).  

Luteal evrede ovulasyonla bazal beden ısısında 0.2-0.3°C’lik artış izlenir. Ancak 

siklustan siklusa varyasyonlar görülebilmesi nedeniyle tercih edilmemiştir.  

LH’un idrarda saptanması için monoklonal antikor test kitleri geliştirilmiştir 

(26).  Fakat LH yüksekliği ile giden durumlarda yalancı pozitiflik olabilir (21,22).  

Menstruel siklusteki hormonal değişimin periodontal dokular üzerine etkilerini 

inceleyen çalışmalara bakıldığında farklı yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir (Tablo 

5-1).  

Holm Pedersen ve Löe çalışmalarında ölçüm günlerini belirlemek için herhangi 

bir yöntem kullanmamışladır. Günleri tahmini olarak belirlemişlerdir. Düzenli 

menstruel siklusu olan kadınlarda menstruasyon boyunca her gün ve intermenstruel 

periodun tam ortasına denk gelen günlerde (siklusun 16. ve 20. günü arasındaki günler ) 

ölçümlerini gerçekleştirmişlerdir (24).  

Lindhe ve Rolf Attsröm ise 6 hafta boyunca her iki günde bir kere yapışık 

dişetinden smear (yayma) yöntemi ile topladıkları yüzeyel dişeti epitel hücrelerini 
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mikroskopik olarak incelemişledir (34). Ovulasyon gününü Papanicolaou yöntemini 

kullanarak belirlemişlerdir (67). 

Menstruel siklusta farklı günlerde dişetinde oluşan fırça travmalarının 

değerlendirildiği bir çalışmada ise menstruasyon öyküsünden faydalanılarak günler 

tahmini olarak belirlenmiştir. Machtei ve ark.’ının da kullandığı bu yöntemde düzenli 

siklusun ilk günü menstruasyon günü, tam ortasına denk gelen gün ovulasyonun 

gerçekleştiği gün ve bu günden yedi gün sonrası progesteron artış günü olarak 

belirlenmiştir (47). 

Midluteal tek ölçümle serum progesteron değerinin yükselmesi ovulasyonun iyi 

bir göstergesi olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda düzenli menstruel siklusu olan 

bireyler yer aldığından, menstruasyon öyküsünden faydalanılarak tahmini olarak 

hesaplanan hormonal değişim günlerinde bireylerden alınan serum örneklerindeki 

progesteron ve östrojen düzeyleri ile doğrulanmıştır. Bu değerler aynı zamanda serum 

hormon düzeyleri ile dişeti iltihabı arasındaki ilşkinin değerlendirilmesinde 

kullanılmıştır. 
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Tablo 5-1 Menstruel siklusle ilgili yapılmış çalışmaların gereç ve yöntemleri 

Çalışmalar Machtei EE 

et al. 

2004 

Preshaw PM 

et al. 

2001 

Niemi ML et 

al. 

1986 

Lindhe J, 

Attsröm R 

1967 

Pederson H  

 Löe S  

1967 

Birey sayısı 18 kadın 

 

30 kadın  

14 OKS + 

16 OKS - 

45 kız öğr 17 kız öğr. 

8 erkek öğr. 

14 kız öğr. 

42 gebe 

kadın 

Yaş aralığı 

ve ort. 

24-47 

37.8 

21-36 27.3 

20-45 29.3 

20-35 19-23 19.8 

20-23 21.9 

19-24 22.4 

19-29 23.3 

Periodontal 

durum 

Tam olarak 

açıklanmamış 

 

Sağlıklı, önce 

OHI yapılmış 

Hafif 

düzeyde 

gingivitis 

Hafif 

düzeyde 

gingivitis 

Sağlıklı, önce 

OHI yapılmış 

Kullanılan 

ölçümler 

Pİ, Gİ, 

Ataşman 

düzeyi 

Pİ, Gİ, 

DOS miktarı 

 

Dişeti 

Lezyonları, 

VPI, GBI 

DOS miktarı 

 

Pİ, Gİ, 

DOS miktarı 

 

Ölçüm 

Günleri 

MG, OG, PG MG’nden 

sonra 1., 14., 

21. günler 

MG, OG, PG Tüm MG ve 

OG 

Tüm MG ve 

16.-20. 

günler arası 

Ölçüm g.’ni 

belirleme 

yöntemi 

Tahmini Tahmini Tahmini Smear 

yöntemi 

Tahmini 

DOS analiz 

yöntemi 

 

İncelenmemiş Oluk içine 

30sn 

Periotron 

İncelenmemiş Oluk içine 

3dk 

Boyama 

Olukgirişine 

3dk 

Boyama 

Takip süresi 

 

1 siklus 1 siklus 1-3 siklus  2 günde 1 

defa 

3-4 siklus 

Yapılan 

İşlemler 

SP OHI SP OHI SP SP OHI OHI 

OKS : Oral kontraseptif VPI: Visible Plaque Index   

 Gİ: Gingival İndeks  GBI: Gingival Bleeding İndex  

 OHI: Ağız bakımı eğitimi SP: Diştaşı temizliği 
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5.3. KLİNİK BULGULARIN TARTIŞILMASI 

 

5.3.1. Demografik Bulguların Tartışılması 

 

Oluşturulan anket formundan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; sistemik 

PMS şikayetlerinin oral PMS şikayetlerine göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. Oral 

PMS şikayeti olan her bireyde ise sistemik PMS şikayetleri mevcuttur.  

Çalışmamızda da gözlendiği gibi hormonal dalgalanma oluşmasına rağmen PMS 

şikayetlerinin görülme sıklığının ve şiddetinin bireyler arası farklılık göstermesinin 

sebebi hedef dokulardaki reseptör düzeylerindeki farklılıklar olabilir. Hedef dokulardaki 

reseptör üretim hızı ve miktarı, hormonların hücre içine kabulünde ve protein, DNA 

sentezinde rol oynar. Hücrelerin fonksiyonları, hormon miktarı ile birlikte üretilen 

reseptör düzeyinden de etkilenir (49). 

 Çalışmamızda oral PMS şikayetlerinin daha çok dişetinde kaşınma ve ödem 

şeklinde olduğu gözlenmiştir. Aft oluşumu şikayetleri değerlendirildiğinde, 

menstruasyon döneminde, PMS dönemine göre daha fazla olduğu görülmüştür. 

 Aft oluşumunun hormonal değişimin bir sonucu olup olmadığı hala 

tartışılmaktadır. Bazı araştırıcılar aftöz ülserlerin sık görüldüğü kadınlarda aft 

oluşumunun en çok luteal fazda gözlendiğini bildirmişlerdir (12). Bunun yanı sıra 

menstruel siklusun aft oluşumunda herhangi bir etkisi olmadığı sonucuna varan 

çalışmalar da mevcuttur (83). Menstruasyon döneminde artan aft oluşumu estradiol 

düzeyindeki düşüşe bağlı olarak keratinizasyondaki azalma ile ilişkilendirilebilir.  

 Çalışmamızda yer alan kız öğrencilerin yaş ortalaması 20.78’dir. Machtei ve 

ark.’nın çalışmasında ise yaş ortalaması 37.8’dir (47). Yaş ortalamasındaki farklılıklar, 

hem periodontal dokularda hem de siklus sürelerinde farklılıklara neden olacağı için 

çalışma sonuçlarının değerlendirilmesinde göz önüne alınmalıdır. Premenopozal 

dönemde ovulasyonun gerçekleşmediği, uzun sikluslar başlar. Menstruel siklus 

uzunluğunun en kısa olduğu dönem 30’lu yaşlardır. Menarşın hemen ardından ve 

menopoz öncesi bu süre daha uzundur (63). Çalışmamıza göre  Machtei ve ark.’nın 

menstruel siklus sürelerinin daha uzun olması seçilen hasta grubunun yaş ortalamasına 

bağlanabilir.  
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Çalışmamızda bireylerin yaş aralığı 19-23 aralığında değişim göstermektedir. Machtei 

ve ark.’nın çalışmasında ise bu değer 24-48 aralığında değişmektedir (47). Yaş 

aralığının geniş olması hasta standardizasyonunun önemli olduğu bu tip çalışmalarda 

elde edilen sonuçların, sadece hormonal değişimle ilişkilendirilmesini zorlaştırır. 

  

5.3.2. Plak İndeksi Bulgularının Tartışılması 

 

Plak İndeksi bulgularını incelendiğimizde; menstruasyon günü, ovulsyon günü 

ve progesteron artış günündeki plak indeksi değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamakla birlikte, menstruasyon günündeki plak indeksi 

değerleri ovulasyon günü ve progesteron artış gününe göre daha düşüktür.  

Machtei ve ark. çalışmada yer alan kadınları yılda 3 veya 4 kere periyodik 

olarak diştaşı temizliği ve ağız bakımı eğitiminden geçen hastalar arasından seçmiştir. 

Menstruasyon Günü, ovulasyon günü, ve progesteron artış günleri arasında plak indeksi 

değerlerinde çalışmamıza benzer bir şekilde farklılık olmadığını göstermişlerdir. Fakat 

plak indeksi değerleri çalışmamızın plak indeksi değerlerine göre daha yüksektir. Bu 

durum bizim çalışmamıza dahil edilen grubunun diş hekimliği öğrencilerinden 

oluşmasına bağlanabilir. Diş hekimliğinde okuyan kız öğrencilerin daha doğru ve etkin 

bir şekilde ağız bakımı uygulamalarını gerçekleştirmeleri beklenir. Ayrıca bu 

öğrencilerin çalışma öncesinde iki ay boyunca plak indeksi değerlerinin kontrol edilmiş 

olması ve yeterli oral hijyene sahip bireylerin çalışmaya dahil edilmiş olması diğer bir 

faktördür (47). 

Preshaw ve ark. deneysel gingivitis oluşturmadıkları yarım çenede plak indeksi 

değerleri çalışmamıza oldukça yakındır. Başlangıçta diştaşı temizliği yapılan ve ağız 

bakımı eğitimi verilen kadınlarda 1., 14. ve 21. günler arasında anlamlı bir farklılık 

tespit etmemişlerdir (69). 

Holm Pedersen ve Löe çalışma öncesinde bireylere ağız bakımı eğitimi 

vermişlerdir. Çalışmada örnek alınan dişlerde plak olmadığını bildirmişler, fakat tüm 

ağıza ait plak ölçüm değerleri bildirmemişlerdir (24). 

Menstruel sikluste dişeti değişimlerini inceleyen diğer çalışmalarda farklı indeks 

ve yöntem kullandıkları için çalışmamızla karşılaştırmalı olarak değerlendirmek 

mümkün olmamıştır (Tablo 5-2).  
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Sonuç olarak çalışmamız planlandığında öngörüldüğü şekilde bireylerde 

optimum ağız hijyeni sağlanmış ve ölçüm günleri arasında plak indeksi değerlerinde 

herhangi bir farklılık oluşmamıştır. 

 

5.3.3. Gingival İndeks Bulgularının Tartışılması 

 

Menstruasyon Günü, ovulasyon günü ve progesteron artış günü arasındaki 

kademeli olarak gözlenen Gingival indeks değerlerindeki artış istatistiksel olarak 

anlamlı derecede değildir. 

Gingival İndeks bulgularının günler arasındaki değişimini incelediğimizde 

menstruasyon günü ölçümlerinin ovulasyon günü ve progesteron artış gününe göre daha 

düşük olduğu, ovulasyon günü ölçümlerinin progesteron artış gününe göre daha düşük 

olduğu gözlenmiştir.  

Machtei ve ark. çalışmalarında ovulasyon gününde gingival indeks 

ortalamalarının en yüksek düzeyde olduğu, progesteron artış gününde ölçüm 

değerlerinin daha düşük olduğu ve menstruasyon gününde en düşük olduğu sonucunu 

bulmuşlardır. Üç farklı günde yapılan gingival indeks ölçümleri arasında gözlenen 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu bildirmişlerdir. Çalışma sonuçlarını bizim 

çalışmamızla karşılaştırdığımızda ortak sonuç olarak menstruasyon gününde gingival 

indeks ölçüm sonuçlarının en düşük düzeyde olduğunu görülmektedir. Machtei ve ark. 

enflamasyonun en yüksek olduğu zamanı ovulasyon günü olarak gözlemlerken bizim 

sonuçlarımıza göre gingival indeksin en yüksek olduğu dönem progesteron artış 

günüdür. Çalışmalar arasında farklı sonuçlar elde edilmiş olması, Machtei ve ark.’nın 

ovulasyon gününü tahmini olarak belirlemelerine, seçilen hasta grubunun yaş 

ortalamasının yüksek ve yaş aralığının fazlaca geniş olması gibi çalışmaların 

demografik verileri arasındaki farklılığa bağlı olduğunu düşünmekteyiz (47). 

Preshaw ve ark.’nın çalışmasında oral kontraseptif kullanmayan gruptaki 

deneysel gingivitis oluşturulmayan yarım çenede yapılan gingival indeks 

değerlendirmeleri de çalışmamızla metodolojik olarak uyumludur. Bu çalışmada 

çalışmamıza paralel olarak menstrasyondan hemen sonra 1., 14. ve 21. günlerde yapılan 

gingival indeks ölçümlerinde; 21. gün değerlerinin daha yüksek olduğu fakat bu farkın 
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istatistiksel bir anlam taşımadığı görülmektedir. Bu sonuçlar çalışmamızla uyumludur 

(69). 

Holm Pedersen ve Löe ön kesici ve kanin dişlerini dahil ettikleri çalışmada 

menstruasyon günü ve ovulasyon gününde dişlerin 4 noktasından gingival indeks 

ölçümlerini gerçekleştirmişlerdir. Gingival İndeks değerlerinin 0 ya da 1 olmasına göre 

bireyleri gruplandırmışlardır. Menstruasyon gününde gingival indeks değeri 1 olan 

bölgelerin sayısının ovulasyon gününde gingival indeksi 1 olan bölgelerden daha fazla 

olduğunu, fakat sonucun istatistiksel olarak anlamlı olmadığını bildirmişlerdir (24). 

Sonuç olarak çalışmamızda menstruel sikluste gingival indeks değerlerinde 

anlamlı bir değişim olmadığı görülmektedir. Menstruel sikluste gingival indeks 

değerlerinde anlamlı bir değişim bulan çalışmalara göre çalışma grubumuzun ağız 

bakımı düzeyi daha iyi ve periodontal dokulardaki inflamasyon daha azdır. 

Sonuçlardaki farklılık menstruel sikluste oluşan değişimlerin gingival indeks 

ölçümleriyle gözlemlenemeyecek kadar az olmasına bağlanabilir.  

 

Tablo 5-2 Menstruel siklus ile ilgili yapılmış çalışmalar tablosu 

Çalışmalar Machtei EE 

et al. 

2004 

Preshaw PM 

et al. 

2001 

Niemi ML et 

al. 

1986 

Lindhe J 

and Attsröm 

R 1967 

Pederson H 

and Löe H 

1967 

Plak 

İndeksi 

Anlamlı 

değişim yok 

Anlamlı 

değişim yok  

PG>MG>OG Plak yok Belirtilmemiş 

Gingival 

İndeks 

OG>PG>MG Anlamlı 

değişim yok 

OG>PG>MG OG>MG  

DOS 

değişimi 

İncelenmemiş 

 

Anlamlı 

değişim yok 

İncelenmemiş OG>MG Anlamlı 

değişim yok 

Dişeti 

Lezyonları 

İncelenmemiş İncelenmemiş Anlamlı 

değişim yok 

İncelenmemiş İncelenmemiş 

SCD, KAD, 

DEÇ 

Anlamlı 

değişim yok 

İncelenmemiş İncelenmemiş İncelenmemiş İncelenmemiş 
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5.3.4. Sondalamada Kanama Bulgularının Tartışılması 

 

Çalışma grubumuzda bireylerin ovulasyon günü, menstruasyon günü ve 

progesteron artış günündeki sondalamada kanamada pozitif olan bölgelerin ortalamaları 

değerlendirildiğinde; progesteron artış gününün, ovulasyon günü ve menstruasyon 

gününe göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlenmiştir. Ovulasyon gününe ait 

değerler ise menstruasyon gününe göre anlamlı düzeyde yüksektir. 

Progesteronun dişeti kapillerlerinde dilatasyona ayrıca venül ve kapiller 

permeabilitesinde artışa neden olduğu bilinmektedir (35). Progesteron artış gününde 

sondalamada kanama gözlenen bölgelerin ovulasyon gününe ve menstruasyon gününe 

göre daha yüksek olması, progesteron hormonunun aylık döngü içinde progesteron artış 

gününde en yüksek seviyeye ulaşmış olmasına bağlanabilir. Progesteron artış gününde 

bağ dokusunda damarlanma artar, esas maddedeki su miktarının artmasıyla hücreler 

arası bağlantılar bozulur; böylece dişeti dışarıdan gelen uyarılara karşı daha hassas bir 

hale gelir. 

Ovulasyon günündeki sondalamada kanama gözlenen bölgelerin menstruasyon 

gününe göre yüksek olması da ovulasyon gününde menstruasyon gününe göre 

progesteron düzeylerinin daha yüksek olması ile açıklanabilir. 

. 

5.3.5. Dişeti Oluk Sıvısı Miktarı Bulgularının Tartışması 

 

DOS miktarı ile ilgili bulgular değerlendirildiğinde ; progesteron artış gününe ait 

DOS miktarının, ovulasyon günü ve menstruasyon gününe göre daha yüksek olduğu, 

ovulasyon günü DOS miktarının ise menstruasyon gününe göre daha yüksek olduğu 

gözlenmiştir.  

Progesteronun damarlarda oluşturduğu değişimler sonucu damar dışına çıkan 

sıvı ve hücre miktarında artış görülür (49). Hücreler arası sıvı artışına bağlı ödem 

oluşması PMS döneminde gözlenebilecek oral bulgulardan biridir. Bağ dokusunda 

oluşabilecek bu değişimin klinik ölçümlerle gözlenebilir hale gelmeden önce DOS 

miktarında değişime neden olabilir.  
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Lindhe ve Attsröm ovulasyon döneminde gingival eksudada artış gözlerken, 

değerlerin menstruasyon ile birlikte normale döndüğünü tespit etmişlerdir. Holm-

Pedersen ve Löe menstruel siklus döneminde gingival eksuda  miktarında herhangi bir 

değişime rastlamamışlardır. Farklı sonuçların kullanılan yöntem farklılıklarına 

dayandığı düşünülmektedir (34). 

Holm-Pedersen Löe çalışmasında ovulasyon gününü tahmini olarak 

belirledikleri için doğru günü tam olarak tayin edememiş olabilirler. Aynı zamanda 

seçilen hastaların gingival indeks değerleri %94 oranında sıfır olması da değişimin 

gözlenememesine neden olabilir. Lindhe ve Attsröm‘un çalışmasına dahil olan 

bireylerde ise orta düzeyde dişeti iltihabı mevcuttur. Bu iki çalışmanın 

değerlendirilmesinde dişeti sağlığı arttıkça hormonal dalgalanmaya bağlı dişetinde 

oluşan değişimlerin azaldığı şeklinde yorumlanabilir (24).  

Çalışmalarda elde edilen sonuçların farklılığı DOS toplama yöntemindeki 

farklılıklardan da kaynaklanabilir. Lindhe ve Attsröm gingival eksuda örneklerini 

çalışmamızdaki gibi Brill tekniğini kullanarak toplamışlardır. Yani standardize filtre 

kağıtlarını dişeti oluğu içine hafif direnç hissedene kadar yerleştirmişlerdir (34). Holm-

Pederson ve Löe dişetini travmatize etmemek için standardize filtre kağıtlarını oluk 

girişine yerleştirmişlerdir (24). Sonuç olarak standardize filtre kağıtlarının oluk içine 

yerleştrilmesi, oluk girişine yerleştirilmesine göre dento-gingival damarların 

permeabilitesindeki değişimin saptanmasını daha kolayca ortaya çıkaran bir yöntemdir. 

Her iki çalışmada da standardize kağıtlar oluk içinde 3dk bekletilmiş ve 

sonrasında ninhidrin boyama yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışmamızda filtre 

kağıtları oluk içerisinde 30 saniye bekletilmiş  ve DOS miktarı periotron cihazı 

kullanılarak hesaplanmış olduğu için sonuçları karşılaştırmak mümkün olmamıştır.  

Çalışmamıza benzer metodolojiye sahip DOS miktarlarını değerlendiren bir tek 

çalışma vardır. Bu çalışmada günler 1.,14., 21. şeklinde tahmini olarak belirlenmiştir. 

Çalışmanın oral kontraseptif kullanmayan kadınlardaki deneysel gingivitis 

oluşturulmayan yarım çenedeki DOS miktarı ölçümleri ile çalışma grubumuz DOS 

miktarı ölçümleri karşılaştırıldığında çalışmamızdan farklı olarak anlamlı bir değişime 

rastlanmamıştır (69). 
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5.3.6. Biyokimyasal Değerlendirmelere Ait Bulguların Tartışılması 

 

Çalışmamızda menstruasyon gününde, ovulasyon gününde ve progesteron artış 

gününde DOS’nda IL-1 β ve TNF-α düzeyleri değerlendirilmiştir. Sonuçlar total miktar 

ve total miktarın (pg) DOS miktarına bölünmesi ile elde edilen konsantrasyon (pg/vol) 

değerleri olmak üzere iki farklı şekilde tartışılmıştır. 

Literatür incelendiğinde menstruel siklusteki hormonal dalgalanmanın dişetine 

etkilerini DOS’ndaki IL-1β ve TNF-α düzeyleri ile birlikte incleleyen bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu yüzden biyokimyasal değerlendirmelere ait bulguların tartışılması 

çalışmamız kapsamında yapılmıştır.  

 

5.3.6.1. Dişeti Oluk Sıvısında İnterlökin 1 β Düzeyine Ait Bulguların 
Tartışılması 

 

Çalışmamızda DOS’nda bulunan IL-1β total ve konsantrasyon miktarı 

değerlendirildiğinde; menstruasyon günü, ovulasyon günü ve progesteron artış günleri 

arasında gözlenen fark ileri düzeyde anlamlıdır. Bireylerin DOS’ndaki total IL-1β 

düzeyleri aralığı diğer çalışmalardaki sağlıklı ya da hafif düzeyde gingivitisli bireylerin 

DOS IL-1β düzeyleri ile uyumludur (16).  

Çalışmamızda ağız bakımının yeterli olduğu, peridontal cebin bulunmadığı ve 

dişeti iltihabının düşük olduğu bireylerin serum hormon düzeylerinde artış olduğu 

günlerde DOS IL-1β total ve konsantrasyon değerlerinde artış olduğu tespit edilmiştir. 

IL-1β peridontal hastalıkta yumuşak doku ve kemik yıkımında rol oynar (19). 

Çalışmamızda gingivitisli bireyler yer aldığı için yumuşak dokuda değişime neden 

olabilir, fakat alveol kemiğinde rezorpsiyona neden olması beklenmemektedir. 

Periodontitisli hasta grubunun dahil edileceği benzer bir çalışmada, hormonlar 

tarafından uyarılan IL-1β artışının kemik rezorpsiyona etkisinin değerlendirilmesinin 

literatüre katkıda bulunacağı söylenebilir. Fakat periodontal hastalığın birçok faktörden 

oluşması nedeniyle hormonal değişimle artan IL-1β miktarının kemik yapım ve 

yıkımını düzenleyen diğer mekanizmalar tarafından kompanse edilebileceğinin göz 

önüne alınması faydalı olacaktır. 
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Klinik olarak sağlıklı kabul edilen bölgelerde IL-1β varlığı daha önceki 

çalışmalarda gösterilmiştir (16). Bizim çalışmamızda 0.1µl’den fazla DOS örneği 

alınabilen her bölgede IL-1β tespit edilmiştir. DOS IL-1β düzeylerinin dişeti iltihabının 

klinik belirtileri ile paralel olarak arttığı bilinmekle birlikte iltihabın klinik göstergeleri 

ile DOS’ndan elde edilen IL-1β arasında henüz belirgin bir korelasyon kurulamamıştır. 

Çalışmamızda gingival indeks ve sondalamada kanama değerleri ile DOS’ndaki IL-1β 

total ve konsantrasyon değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon 

bulunmamıştır. 

Menstruasyon günü, ovulasyon günü, progesteron artış gününde total ve 

konsantrasyon değerlerinin her ikisinde de paralel bir şekilde anlamlı fark bulunması 

DOS miktarında bireyler ya da bölgeler arasında aşırı farklılıklar olmaması ile 

ilişkilendirilebilir.  

 

5.3.6.2. Dişeti Oluk Sıvısında TNF-α Düzeylerine Ait Bulguların Tartışılması 

 

DOS’ndaki TNF-α total ve konsantrasyon düzeylerinin menstruasyon günü, 

ovulasyon günü ve progesteron artış günündeki değişimi istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir.  

DOS’ndaki TNF-α total ve konsantrasyon düzeylerinin klinik parametrelerle 

olan ilişkisi incelendiğinde gingival indeks ve sondalamada kanama değerleri ile TNF-α 

total, TNF-α konsantrasyon düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon 

bulunmadığı gözlenmiştir. 

Brannstrom ve ark. menstruel siklus boyunca periferal serum sitokin düzeylerini 

inceledikleri çalışmada, TNF-α’nın ovulasyon günü ve progesteron artış gününde 

belirgin seks steroid hormonlarına parallel bir dalgalanma gösterdiğini bulmuşlardır. 

Ancak çalışmamızda menstruel sikluste TNF-α serum düzeylerinde gözlenen artışın 

lokal olarak DOS’nda artışa neden olmadığı görülmektedir (6).  

IL-1β ile TNF-α konsantrasyon ve total değerleri arasında pozitif yönde 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir korelasyon bulunmaktadır. Bu durum IL-1β 

ve TNF-α’nın periodontal hastalık patogenezinde benzer etkileri olması nedeniyle 

beklediğimiz bir sonuçtur. 
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TNF-α ile ilgili biyokimyasal bulgularımız değerlendirildiğinde; klinik 

parametreler ile DOS TNF- α düzeyi arasında bir ilişki kurulamamış, menstruel sikluste 

serum TNF-α düzeyinde gözlenen değişimin DOS’nda herhangi bir değişime neden 

olmadığı gözlenmiştir. 

 

5.3.7. Serum Progesteron Düzeyi Bulgularının Tartışması 

 

Çalışma grubumuzda menstruel siklusun başlamasından itibaren progesteron 

düzeyinde meydana gelen artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 

Menstruasyon Günü, Ovulasyon Günü, Progesteron artış Gününe ait serum progesteron 

düzeyi bulgularımız ovulasyonun gerçekleştiği menstruel sikluste olması beklenen 

aralıktadır (Şekil 5-1). Bu durum çalışmamıza katılan bireylerde progesteronun en fazla 

yükseldiği ve en düşük olduğu zamanları doğru bir şekilde tespit etmiş olduğumuzu 

göstermektedir. 

Serum progesteron düzeyinin klinik ve biyokimyasal parametreler ve DOS 

miktarı arasındaki ilişki menstruasyon günü ve progesteron günlerinde ayrı ayrı ve üç 

farklı ölçüm günü dahil edilerek incelenmiştir.  

Progesteron artış gününde progesteron ile sondalamada kanama arasında pozitif 

bir korelasyon bulunmakla birlikte, bu ilişki anlamlılığa yakın ancak istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Tüm günleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde 

progesteron ile DOS miktarı arasında pozitif yönde, bir korelasyon bulunmakla birlikte, 

bu ilişki de anlamlılığa yakın ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu 

korelasyonların istatistiksel olarak anlam ifade etmemesinin birey sayısının 

yetersizliğine bağlı olduğu düşünüldüğünde, daha geniş katılımlı çalışmalarla hormon 

düzeyleri ve klinik parametrelerin incelenmesi gereklidir.  

 

Progesteron ile biyokimyasal parametrelerin korelasyonu değerlendirildiğinde 

Progesteron ile TNF-α total ve konsantrasyon değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir korelasyon bulunmazken, hem IL-1β total hem de konsantrasyon 

değerlerinde pozitif yönde, istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir korelasyon 

bulunmaktadır. Bu sonuçlar serum artan progesteron düzeyinindeki dalgalanmanın bağ 
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dokusundaki hücrelerde IL-1β salınımını etkilediği şeklinde bir hipotezi doğurabilir. 

Fakat çalışmamızda yer alan birey sayısı göz önüne alındığında bu sonuçların konu ile 

ilgili daha sonraki çalışmalar için fikir verici olduğu söylenebilir. 

 

 

 

Şekil 5-1 Menstruel sikluste hormon değerlerinin değişimi (63) 

 

5.3.8. Serum Estradiol Düzeyi Bulgularının Tartışılması 

 

Ovulatuar sikluslerde serum estradiol düzeyinin ovulasyon gününde arttığı daha 

sonra gittikçe azalarak menstruasyonda en düşük seviyede olduğu bilinmektedir. 

Menstruel sikluste serum estradiol düzeyleri ovulatuar siklusteki dalgalanmayı 

göstermeyen 11 birey çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmamızda estradiol düzeyinin en 
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düşük olduğu zaman yani menstruasyon günü her bireyde doğru şekilde belirlenmiştir. 

Progesteron artış günündeki serum estradiol düzeyleri ovulatuar sikluslerde olması 

gereken aralıktadır. Estradiol’un menstruel siklus içinde yalnızca bir günde ani artış 

göstermesinden dolayı estradiolün en yüksek değere ulaştığı gün bazı bireylerde tam 

olarak tespit edilememiştir. Bu nedenle ortalama değer, ovulasyon gününde olması 

gereken estradiol düzeyinden daha alt değerdedir. Ovulasyon Gününe ait değerlerin 

ovulasyondan iki gün öncesi ya da sonrası değer aralığında olduğu gözlenmiştir (Şekil 

5-1). Menstruasyon Günü, ovulasyon günü ve progesteron artış günündeki serum 

estradiol düzeylerindeki değişim istatistiksel olarak anlamlıdır.  

Serum estradiol düzeyinin klinik ve biyokimyasal parametreler ve DOS miktarı 

arasındaki ilişki menstruasyon günü ve ovulasyon gününde ayrı ayrı ve üç farklı ölçüm 

günü dahil edilerek incelenmiştir. Fakat serum estradiol düzeyi ile parametreler arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Estradiol düzeyleri ile sondalamada kanama değerleri 

arasında ovulasyon gününde ve perogesteron artış gününde pozitif yönde anlamlılığa 

yakın bir ilişki gözlenirken, menstruasyon gününde negatif yönde anlamlılığa yakın bir 

ilişki vardır. Prostaglandin E2 iltihap varlığında artış gösteren parametrelerden biridir. 

Steroid hormonlarının periferik monositlerde prostaglandin E2 üretimi üzerine  

etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada; estradiolün düşük konsantrasyonda (0.4ng/ml) 

prostaglandin E2 üretimini azalttığı, yüksek konsantrasyonda (20ng/ml) arttırdığı 

bildirilmiştir (54). Ölçümleme yapılan güne bağlı olarak estradiolün sondalamada 

kanama değerleri ile bazen pozitif bazen negatif korelasyon göstermesini değişen serum 

estradiol konsantrasyonlarına bağlı olduğu yorumu yapılabilir. 

Seks steroid hormonlarının serum düzeylerindeki değişimlerinin dişeti 

fizyolojisinde değişikliklere yol açtığı düşünülmektedir Fakat serum hormon 

konsantrasyonları ile dişeti iltihabı arasında direkt bir ilişki kurulamamıştır. Serum 

hormon konsantrasyonlarının dişetinde gözlenen değişimde merkezi bir rol oynadığı 

bilinmekle birlikte, hormonal değişime karşı konak yanıtında gözlenen bireysel 

farklılıklar henüz tam olarak açıklanamamıştır. Hormonlar salgılanmalarının ardından 

kanda, yüksek oranda plazma proteinlerine tutunarak, kalan eser miktarda ise serbest 

moleküller halinde dolaşırlar. Seks steroid hormonlarının etkisi difüzyon yolu ile hücre 

içine giren serbest moleküllerin reseptörlere tutunmasıyla ortaya çıkar. Hedef hücrenin 

çekirdeğinde bulunan reseptörlere bağlanan steroid hormonları aktif hale geçerek hücre 

metabolizmasına katılırlar. Reseptörler hormonların dişetinde oluşturdukları değişimde 
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önemli rol oynarlar. Serum hormon konsantrasyonunun yanı sıra dişeti reseptör 

düzeyinin dişeti fizyolojisine etkilerinin birlikte değerlendirildiği çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 
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SONUÇLAR 

Menstruel siklusteki serum progesteron ve estradiol düzeylerinde oluşan 

dalgalanmanın dişeti üzerine etkilerinin klinik parametreler, DOS miktarı, DOS’ndaki 

IL-1β ve TNF-α düzeyleri değerlendirilerek incelenmesi ve bu parametrelerin 

korelasyon analizi, şu sonuçları vermiştir: 

 

1. Plak indeksi değerleri; menstruasyon günü, ovulasyon günü ve progesteron 

artış günlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim göstermemiştir.  

 

2. Gingival indeks değerleri menstruel siklus boyunca anlamlı bir değişim 

göstermemiştir. 

 

3. Menstruasyon günü, ovulasyon günü ve progesteron artış günlerindeki 

sondalamada kanama düzeyleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. Sondalamada kanama değerlerinin en yüksek olduğu zaman 

progesteron artış günü, en düşük olduğu zaman menstruasyon günüdür. Menstruel 

siklus boyunca sondalamada kanama değerleri kademeli bir artış göstermiştir. 

 

4. Menstruasyon günü, ovulasyon günü ve progesteron artış günlerindeki DOS 

miktarı arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

Progesteron artış günündeki DOS miktarı, menstruasyon günündeki ve ovulasyon 

günündeki DOS miktarından ileri düzeyde anlamlı yüksektir. DOS miktarının en düşük 

olduğu gün menstruasyon günüdür. 

 

5. DOS’ndaki IL-1β total ve konsantrasyon değerleri progesteron artış gününde 

en yüksek düzeylere ulaşırken, menstruasyon gününde en düşük değerdedir. Günler 

arasında oluşan farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır. 
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6. DOS’ndaki TNF-α total ve konsantrasyon düzeyleri menstruel siklus boyunca 

yapılan farklı üç ölçüm gününde herhangi bir istatistiksel fark ortaya koymamıştır. 

 

7. Menstruel siklus içinde serum östrojen ve progesteron düzeyleri, örneklerin 

alındığı menstruasyon günü, ovulasyon günü ve progesteron artış günlerinde olması 

beklenen değer aralığındadır. Bu durum araştırmamızda yer alan bireylerde klinik 

ölçümlerin, biyokimyasal değerlendirmeler için alınan örneklerin hormonal 

dalgalanmayı yansıtacak şekilde en fazla artış olduğu ve en düşük seviyelere indiği 

günlerin doğru bir şekilde tespit edildiğini göstermektedir. 

 

8. Menstruel sikluste yapılan üç farklı ölçüm günündeki; DOS’ndaki IL-1 β ile 

TNF-α hem total, hem konsantrasyon değerleri arasında pozitif yönde anlamlı 

korelasyon olduğu saptanmıştır. 

 

9. Serum progesteron düzeyi ile DOS’ndaki; TNF-α total ve konsantrasyon 

değerleri arasında herhangi bir korelasyon bulunmazken, serum progesteron düzeyi ile 

IL-1β total ve konsantrasyon değerleri arasında ileri derecede anlamlı pozitif korelasyon 

saptanmıştır. 

 

10. Çalışmamızın sınırları dahilinde menstruel sikluste oluşan hormonal 

dalgalanmanın dişeti fizyolojisi üzerine etkileri olduğu söylenebilir. 
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