
 

 

 

 

T.C. 

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

DANIġMAN  

PROF. DR. UTKU ONAN  

PERĠODONTOLOJĠ ANABĠLĠM DALI  

PERĠODONTOLOJĠ PROGRAMI 

ĠSTANBUL-2009  

ĠLAY MADEN  

ND:YAG LAZERĠNĠN GELENEKSEL PERĠODONTAL 

BAġLANGIÇ TEDAVĠSĠNE EK OLARAK 

UYGULANMASININ YARARLARININ ĠNCELENMESĠ 

(DOKTORA TEZĠ ) 



 ii 

TEZ ONAYI  

 



 iii 

BEYAN 

 

 

Bu tez çalıĢmasının kendi çalıĢmam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına 

kadar bütün safhalarda etik dıĢı davranıĢımın olmadığını, bu tezdeki bütün bilgileri 

akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalıĢmayla elde edilmeyen bütün 

bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine 

aldığımı, yine bu tezin çalıĢılması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici 

bir davranıĢımın olmadığını beyan ederim.  

 

 

Ġlay Maden (Ġmza) 

 



 iv 

ĠTHAF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aileme... 

 

 



 v 

TEġEKKÜR 

Doktora eğitimim süresince bilgi ve deneyimlerinden sürekli faydalandığım ve 

desteğini her zaman hissettiğim danıĢmanım ve sayın hocam Prof. Dr. Utku Onan‟a, 

Doktora çalıĢmam boyunca bilgi ve tecrübesini esirgemeyen, sayın hocalarım 

Prof. Dr. Gülden IĢık ve Prof. Dr. Funda Yalçın‟a, 

Meslek eğitimime katkılarından dolayı 

Anabilim Dalı BaĢkanım Prof. Dr. Özen Tuncer‟e ve  

Prof. Dr. Hasan Meriç, Prof. Dr. Ahmet Efeoğlu, Prof. Dr. Aslan Y. Gökbuget, 

Prof. Dr. Serdar Çintan, Prof. Dr. Erhan Fıratlı ve Prof. Dr. Korkud Demirel‟e 

Doktora çalıĢmamda desteğini aldığım Prof. Dr. Evin Ademoğlu ve  

Doç. Dr. Halim ĠĢsever‟e, 

Tezimin laboratuvar aĢamasında yardımını esirgemeyen  

AraĢ. Gör. Sevda Tanrıkulu‟na, 

 Tezimin gerçekleĢmesinde katkısı bulunan Dt. Zafer Kazak, Dt. Özge Erbil, 

AraĢ Gör. Ali Çekici, AraĢ. Gör. Ülkü BaĢer, AraĢ. Gör. Gökçe Aykol‟a  

Anabilim Dalı‟mızda doktora çalıĢmam süresinde birlikte çalıĢma fırsatı 

bulduğum asistan arkadaĢlarıma, hemĢire ve çalıĢanlara, 

Beni destekleyen değerli aileme, 

TeĢekkür ederim. 

 

 

 

 

 

 



 vi 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiĢtir. Proje No: 3372 



 vii 

ĠÇĠNDEKĠLER 

TEZ ONAYI .................................................................................................................... ĠĠ 

BEYAN ........................................................................................................................... ĠĠĠ 

ĠTHAF ............................................................................................................................ ĠV 

TEġEKKÜR ..................................................................................................................... V 

ĠÇĠNDEKĠLER ............................................................................................................. VĠĠ 

TABLOLAR LĠSTESĠ ................................................................................................... ĠX 

ġEKĠLLER LĠSTESĠ .................................................................................................. XĠV 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LĠSTESĠ ............................................................... XV 

ÖZET .......................................................................................................................... XVĠ 

ABSTRACT ............................................................................................................... XVĠĠ 

1. GĠRĠġ VE AMAÇ ......................................................................................................... 1 

2. GENEL BĠLGĠLER ...................................................................................................... 3 

2.1. PATOGENEZ .......................................................................................................... 3 

2.2. SĠGARA ................................................................................................................... 5 

2.3. DĠġETĠ OLUĞU SIVISI .......................................................................................... 7 

2.4. DĠġ YÜZEYĠ TEMĠZLĠĞĠ VE KÖK YÜZEYĠ DÜZLEġTĠRĠLMESĠ ................ 12 

2.5. TÜM AĞIZ KÖK YÜZEYĠ DÜZLEġTĠRĠLMESĠ .............................................. 13 

2.6. LAZER ................................................................................................................... 13 

3. GEREÇ VE YÖNTEM ............................................................................................... 18 

3.1. HASTA SEÇĠMĠ VE GRUPLARIN BELĠRLENMESĠ ........................................ 18 

3.2. KLĠNĠK UYGULAMALAR ................................................................................. 19 

3.2.1. Klinik Ölçümler ................................................................................................ 22 

3.2.1.1. Plak Ġndeksi (Silness ve Löe, 1964) ............................................................. 22 

3.2.1.2. DiĢeti Oluğu Kanama Ġndeksi (Mühlemann ve Son, 1971) ......................... 22 

3.2.1.3. Sondalanabilir Cep Derinliği ........................................................................ 22 

3.2.1.4. Klinik AtaĢman Düzeyi ................................................................................ 23 

3.2.2. FMS ................................................................................................................... 23 

3.2.3. Lazer Tedavisi ................................................................................................... 23 

3.3. BĠYOKĠMYASAL DEĞERLENDĠRME .............................................................. 25 

3.3.1. Biyokimyasal Analiz Ġçin Örneklerin Toplanması ........................................... 25 



 viii 

3.3.2. DiĢeti Oluğu Sıvısı Örneklerinin Analiz Ġçin Hazırlanması ............................. 25 

3.3.3. DiĢeti Oluğu Sıvısında TNF-α, IL-1β, MMP-8 ve TIMP-1 Düzeylerinin 

Ölçümü ........................................................................................................................ 25 

4. BULGULAR ............................................................................................................... 26 

4.1. KLĠNĠK ÖLÇÜMLER ........................................................................................... 28 

4.2. BĠYOKĠMYASAL ÖLÇÜMLER .......................................................................... 64 

5. TARTIġMA ................................................................................................................ 77 

5.1. YÖNTEMĠN TARTIġILMASI ............................................................................. 77 

5.1.1. HASTA PROFĠLĠ ............................................................................................. 77 

5.1.2. KLĠNĠK DEĞERLENDĠRMELER .................................................................. 78 

5.1.2.1. Plak Ġndeksi .................................................................................................. 78 

5.1.2.2. DiĢeti Oluğu Kanama Ġndeksi ...................................................................... 78 

5.1.2.3. Sondalanabilir Cep Derinliği ........................................................................ 79 

5.1.2.4. Klinik AtaĢman Düzeyi ................................................................................ 79 

5.1.3. BĠYOKĠMYASAL DEĞERLENDĠRMELER ................................................. 80 

5.1.3.1. DOS toplama yöntemi .................................................................................. 80 

5.1.3.2. Biyokimyasal mediatörler ............................................................................ 80 

5.1.4. TEDAVĠ YÖNTEMĠ ........................................................................................ 81 

5.2. KLĠNĠK BULGULARIN TARTIġILMASI .......................................................... 86 

5.3. BĠYOKĠMYASAL BULGULARIN TARTIġILMASI ......................................... 92 

SONUÇLAR ................................................................................................................... 96 

KAYNAKLAR ............................................................................................................... 97 

ETĠK KURUL KARARI .............................................................................................. 113 

ÖZGEÇMĠġ .................................................................................................................. 115 



 ix 

TABLOLAR LĠSTESĠ 

Tablo 2-1 Sigara kullanımının etkileri .............................................................................. 5 

Tablo 2-2 Sigaranın etki mekanizmaları ........................................................................... 6 

Tablo 4-1 Bireylerin yaĢ ortalamaları ............................................................................. 27 

Tablo 4-2 Bireylerin cinsiyet dağılımları ........................................................................ 27 

Tablo 4-3 Tüm bölgelerde klinik bulguların grup ve aylara göre durumları .................. 28 

Tablo 4-4 Tüm bölgelerde klinik bulguların grup ve aylara göre durumları (devam) ... 29 

Tablo 4-5 BaĢlangıç durumuna göre cep derinliklerinin dağılımı .................................. 30 

Tablo 4-6 Gruplara göre değerlendirilen bölge sayısı .................................................... 30 

Tablo 4-7 Tüm bölgelerde PĠ skor ortalamalarının grup içi değerlendirilmeleri............ 31 

Tablo 4-8 Tüm bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen 

kontrol grubuna (2. grup) ait PĠ skorları fark ortalamalarının gruplar arası incelenmesi32 

Tablo 4-9 Tüm bölgelerde sigara içen deney grubu (3. grup) ile sigara içmeyen deney 

grubuna (4. grup) ait PĠ skorları fark ortalamalarının gruplar arası incelenmesi ........... 33 

Tablo 4-10 Tüm bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içen deney 

grubuna (3. grup) ait PĠ skorları fark ortalamalarının gruplar arası incelenmesi ........... 34 

Tablo 4-11 Tüm bölgelerde sigara içmeyen kontrol grubu (2. grup)  ile sigara içmeyen 

deney grubuna (4. grup) ait PĠ skorları fark ortalamalarının gruplar arası incelenmesi . 35 

Tablo 4-12 Tüm bölgelerde DOKĠ skor ortalamalarının grup içi değerlendirilmeleri ... 36 

Tablo 4-13 Tüm bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen 

kontrol grubuna (2. grup) ait DOKĠ skorları fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi ..................................................................................................................... 37 

Tablo  4-14 Tüm bölgelerde sigara içen deney grubu (3. grup) ile sigara içmeyen 

deney grubuna (4. grup) ait DOKĠ skorları fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi ..................................................................................................................... 38 

Tablo 4-15 Tüm bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içen deney 

grubuna (3. grup) ait DOKĠ skorları fark ortalamalarının gruplar arası incelenmesi ..... 39 

Tablo 4-16 Tüm bölgelerde sigara içmeyen kontrol grubu (2. grup)  ile sigara içmeyen 

deney grubuna (4. grup) ait DOKĠ skorları fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi ..................................................................................................................... 40 

Tablo 4-17 Tüm bölgelerde SCD ortalamalarının grup içi değerlendirmesi .................. 41 



 x 

Tablo 4-18 Tüm bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup) ile sigara içmeyen 

kontrol grubuna (2. Grup) ait SCD fark ortalamalarının gruplar arası incelenmesi ....... 42 

Tablo 4-19 Tüm bölgelerde sigara içen deney grubu (3. grup) ile sigara içmeyen deney 

grubuna (4. grup) ait SCD fark ortalamalarının gruplar arası incelenmesi .................... 43 

Tablo 4-20 Tüm bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup) ile sigara içen deney 

grubuna (3. grup) ait SCD fark ortalamalarının gruplar arası incelenmesi .................... 44 

Tablo 4-21 Tüm bölgelerde sigara içmeyen kontrol grubu (2. grup)  ile sigara içmeyen 

deney grubuna (4. grup) ait SCD fark ortalamalarının gruplar arası incelenmesi .......... 45 

Tablo 4-22 BaĢlangıç SCD 4, 5 ve 6 mm olan bölgelerde SCD‟nin grup ve aylara göre 

durumları ......................................................................................................................... 46 

Tablo 4-23 BaĢlangıç SCD 7 mm ve üstü olan bölgelerde SCD‟nin grup ve aylara göre 

durumları ......................................................................................................................... 46 

Tablo 4-24 Her grupta baĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgeler ile  7 mm ve daha derin 

olan bölgeler arasında SCD fark ortalamalarının değerlendirmesi ................................. 48 

Tablo 4-25 BaĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup)  

ile sigara içmeyen kontrol grubuna (2. Grup) ait SCD fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi ..................................................................................................................... 49 

Tablo 4-26 BaĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerde sigara içen deney grubu (3. grup) ile 

sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait SCD fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi ..................................................................................................................... 49 

Tablo 4-27 BaĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup)  

ile sigara içen deney grubuna (3. grup) ait SCD fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi ..................................................................................................................... 50 

Tablo 4-28 BaĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerde sigara içmeyen kontrol grubu (2. 

grup)  ile sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait SCD fark ortalamalarının gruplar 

arası incelenmesi ............................................................................................................. 50 

Tablo 4-29 BaĢlangıç SCD  7mm ve üstü olan bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. 

grup)  ile sigara içmeyen kontrol grubuna (2. Grup) ait SCD fark ortalamalarının gruplar 

arası incelenmesi ............................................................................................................. 51 

Tablo 4-30 BaĢlangıç SCD  7mm ve üstü olan bölgelerde sigara içen deney grubu (3. 

grup) ile sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait SCD fark ortalamalarının gruplar 

arası incelenmesi ............................................................................................................. 51 



 xi 

Tablo 4-31 BaĢlangıç SCD  7mm ve üstü olan bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. 

grup)  ile sigara içen deney grubuna (3. grup) ait SCD fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi ..................................................................................................................... 52 

Tablo 4-32 BaĢlangıç SCD 7mm ve üstü olan bölgelerde sigara içmeyen kontrol grubu 

(2. grup)  ile sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait SCD fark ortalamalarının 

gruplar arası incelenmesi ................................................................................................ 52 

Tablo 4-33 Tüm bölgelerde KAD ortalamalarının gruplar içi değerlendirmesi ............. 53 

Tablo 4-34 Tüm bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen 

kontrol grubuna (2. Grup) ait KAD fark ortalamalarının gruplar arası incelenmesi ...... 54 

Tablo 4-35 Tüm bölgelerde sigara içen deney grubu (3. grup) ile sigara içmeyen deney 

grubuna (4. grup) ait KAD fark ortalamalarının gruplar arası incelenmesi .................... 55 

Tablo 4-36 Tüm bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içen deney 

grubuna (3. grup) ait KAD fark ortalamalarının gruplar arası incelenmesi .................... 56 

Tablo 4-37 Tüm bölgelerde sigara içmeyen kontrol grubu (2. grup)  ile sigara içmeyen 

deney grubuna (4. grup) ait KAD fark ortalamalarının gruplar arası incelenmesi ......... 56 

Tablo 4-38 BaĢlangıç SCD 4, 5 ve 6 mm olan bölgelerde KAD‟nin grup ve aylara göre 

durumları ......................................................................................................................... 57 

Tablo 4-39 BaĢlangıç SCD 7 mm ve üstü olan bölgelerde KAD‟nin grup ve aylara göre 

durumları ......................................................................................................................... 57 

Tablo 4-40 Her grupta baĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgeler ile  7 mm ve daha derin 

olan bölgeler arasında KAD fark ortalamalarının değerlendirmesi ................................ 59 

Tablo 4-41 BaĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup)  

ile sigara içmeyen kontrol grubuna (2. Grup) ait KAD fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi ..................................................................................................................... 60 

Tablo 4-42 BaĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerde sigara içen deney grubu (3. grup) ile 

sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait KAD fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi ..................................................................................................................... 60 

Tablo 4-43 BaĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup)  

ile sigara içen deney grubuna (3. grup) ait KAD fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi ..................................................................................................................... 61 

Tablo 4-44 BaĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerde sigara içmeyen kontrol grubu (2. 

grup)  ile sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait KAD fark ortalamalarının gruplar 

arası incelenmesi ............................................................................................................. 61 



 xii 

Tablo 4-45 BaĢlangıç SCD  7mm ve üstü olan bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. 

grup)  ile sigara içmeyen kontrol grubuna (2. Grup) ait KAD fark ortalamalarının 

gruplar arası incelenmesi ................................................................................................ 62 

Tablo 4-46 BaĢlangıç SCD  7mm ve üstü olan bölgelerde sigara içen deney grubu (3. 

grup) ile sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait KAD fark ortalamalarının gruplar 

arası incelenmesi ............................................................................................................. 62 

Tablo 4-47 BaĢlangıç SCD 7mm ve üstü olan bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. 

grup)  ile sigara içen deney grubuna (3. grup) ait KAD fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi ..................................................................................................................... 63 

Tablo 4-48  BaĢlangıç SCD 7mm ve üstü olan bölgelerde sigara içmeyen kontrol grubu 

(2. grup)  ile sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait SCD fark ortalamalarının 

gruplar arası incelenmesi ................................................................................................ 63 

Tablo 4-49 Biyokimyasal değerlerin grup ve aylara göre durumu ................................. 64 

Tablo 4-50 Biyokimyasal değerlerin grup ve aylara göre durumu (devam) ................... 65 

Tablo 4-51 Her grupta TNF-α düzeyinin grup içi fark ortalamalarının değerlendirilmesi

 ........................................................................................................................................ 66 

Tablo 4-52 Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen kontrol grubu (2. 

Grup) arasında TNF-α düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi .................................... 67 

Tablo 4-53 Sigara içen deney grubu (3. grup)  ile sigara içmeyen deney grubu (4. Grup) 

arasında TNF-α düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi .............................................. 67 

Tablo 4-54 Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içen deney grubu (3. grup)  

arasında TNF-α düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi .............................................. 68 

Tablo 4-55 Sigara içmeyen kontrol grubu (2. Grup) ile sigara içmeyen deney grubu (4. 

Grup) arasında TNF-α düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi .................................... 68 

Tablo 4-56 Her grupta IL-1β düzeyinin grup içi fark ortalamalarının değerlendirilmesi

 ........................................................................................................................................ 69 

Tablo 4-57 Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen kontrol grubu (2. 

Grup) arasında IL-1β düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi ...................................... 69 

Tablo 4-58 Sigara içen deney grubu (3. grup)  ile sigara içmeyen deney grubu (4. Grup) 

arasında IL-1β düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi ................................................ 70 

Tablo 4-59 Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içen deney grubu (3. grup)  

arasında IL-1β düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi ................................................ 70 



 xiii 

Tablo 4-60 Sigara içmeyen kontrol grubu (2. Grup) ile sigara içmeyen deney grubu (4. 

Grup) arasında IL-1β düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi ...................................... 71 

Tablo 4-61 Her grupta MMP-8 düzeyinin grup içi fark ortalamalarının değerlendirilmesi

 ........................................................................................................................................ 71 

Tablo 4-62 Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen kontrol grubu (2. 

Grup) arasında MMP-8 düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi .................................. 72 

Tablo 4-63 Sigara içen deney grubu (3. grup)  ile sigara içmeyen deney grubu (4. Grup) 

arasında MMP-8 düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi ............................................. 72 

Tablo 4-64 Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içen deney grubu (3. grup)  

arasında MMP-8 düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi ............................................. 73 

Tablo 4-65 Sigara içmeyen kontrol grubu (2. Grup) ile sigara içmeyen deney grubu (4. 

Grup) arasında MMP-8 düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi .................................. 73 

Tablo 4-66 Her grupta TIMP-1 düzeyinin grup içi fark ortalamalarının 

değerlendirilmesi ............................................................................................................ 74 

Tablo 4-67 Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen kontrol grubu (2. 

Grup) arasında TIMP-1 düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi .................................. 75 

Tablo 4-68 Sigara içen deney grubu (3. grup)  ile sigara içmeyen deney grubu (4. Grup) 

arasında TIMP-1 düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi ............................................. 75 

Tablo 4-69 Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içen deney grubu (3. grup)  

arasında TIMP-1 düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi ............................................. 76 

Tablo 4-70 Sigara içmeyen kontrol grubu (2. Grup) ile sigara içmeyen deney grubu (4. 

Grup) arasında TIMP-1 düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi .................................. 76 

Tablo 5-1 TartıĢmada gereç ve yöntem olarak benzer çalıĢma olarak çalıĢmamızla 

karĢılaĢtırdığımız  diğer araĢtırmaların gereç ve yöntemlerinin özeti. ........................... 84 

Tablo 5-2 TartıĢmada gereç ve yöntem olarak benzer çalıĢma olarak çalıĢmamızla 

karĢılaĢtırdığımız  diğer araĢtırmaların bulgularının özeti. ............................................. 91 

Tablo 5-3 TartıĢmada benzer çalıĢma olarak çalımamızla karĢılaĢtırdığımız  diğer 

araĢtırmaların sonuçlarının özeti. .................................................................................... 95 

 



 xiv 

ġEKĠLLER LĠSTESĠ 

ġekil 2-1 Patogenez .......................................................................................................... 4 

ġekil 2-2 DOS ................................................................................................................... 8 

ġekil 2-3 Bağlantı epitelinin antimikrobiyal mekanizmaları ............................................ 9 

ġekil 2-4 IL ve TNF-α‟nın periodontal doku yıkımına etkileri ...................................... 10 

ġekil 3-1 ÇalıĢmada değerlendirilen gruplar .................................................................. 18 

ġekil 3-2 AraĢtırmada kullanılan indeks formu .............................................................. 21 

ġekil 3-3 Lazer Uygulaması ........................................................................................... 24 

ġekil 4-1 Tüm bölgelerde PĠ skorları değiĢimleri ........................................................... 31 

ġekil 4-2 Tüm bölgelerde DOKĠ skorları değiĢimleri .................................................... 36 

ġekil 4-3 Tüm bölgelerde SCD skorları değiĢimleri ...................................................... 41 

ġekil 4-4 BaĢlangıç SCD 4, 5 ve 6 mm olan bölgelerde SCD skorları değiĢimleri ........ 47 

ġekil 4-5 BaĢlangıç SCD 7 mm ve üstü olan bölgelerde SCD skorları değiĢimleri ....... 47 

ġekil 4-6 Tüm bölgelerde KAD skorları değiĢimleri ...................................................... 53 

ġekil 4-7 BaĢlangıç SCD 4, 5 ve 6 mm olan bölgelerde KAD değiĢimleri .................... 58 

ġekil 4-8 BaĢlangıç SCD 7 mm ve üstü olan bölgelerde KAD değiĢimleri ................... 58 

ġekil 5-1 Laser dalgaboylarının abzorpsiyon grafiği ...................................................... 83 

 

Masaüstü/TEZ/TEZ/TR/New%20Folder/TEZ.doc#_Toc237116069


 xv 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LĠSTESĠ  

Nd:YAG: Neodimyum:yttriumaluminum-garnet 

SRP: Kök yüzeyi düzleĢtirilmesi iĢlemi 

SP: DiĢ yüzeyi temizliği 

DOS: DiĢeti oluğu sıvısı 

IL-1: Ġnterlökin-1 

TNF: Tümör nekroz faktörü 

MMP: Matriks metalloproteinaz  

PMN: Polimorfonükleer lökosit 

FMS: Tüm ağız kök yüzeyi düzleĢtirilmesi 

PĠ: Plak indeksi 

DOKĠ: DiĢeti oluğu kanama Ġndeksi 

SCD: Sondalanabilir cep derinliği 

KAD: Klinik ataĢman düzeyi 

 



 xvi 

ÖZET 

Maden Ġ. Nd:YAG Lazerinin Geleneksel Periodontal BaĢlangıç Tedavisine Ek Olarak 

Uygulanmasının Yararlarının Ġncelenmesi. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Periodontoloji ABD. Doktora Tezi. Ġstanbul. 2009 

 

ÇalıĢmamız, sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli hastalarda periodontal 

baĢlangıç tedavisine ek olarak Nd:YAG lazeri uygulamasının 6 aylık takip süresince 

klinik parametrelere ve diĢeti oluğu sıvısındaki tümör nekroz faktörü-alfa, interlökin-1 

beta, matriks metalloproteinaz 8 ve matriks metalloproteinaz doku inhibitörü 1 düzeyine 

etkisinin araĢtırılması amacı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmamıza Ġ.Ü. DiĢ Hekimliği 

Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı‟na baĢvuran, orta veya ileri düzeyde kronik 

periodontitis teĢhisi konmuĢ 38 sistemik sağlıklı birey seçilmiĢtir. Tüm hastalara 

periodontal baĢlangıç tedavisi yapılmıĢtır. Deney grubunu oluĢturan 19 bireye baĢlangıç 

tedavisinden sonra birer hafta ara ile 3 seans 2W, 20Hz, 320µs atım süresi, 300µm fiber 

çaplı fiber ile 1064nm dalgaboyu olan Nd:YAG lazeri subgingival olarak uygulanmıĢtır. 

Plak indeksi, diĢeti oluğu kanama indeksi, sondalanabilir cep derinliği ve klinik ataĢman 

düzeyinden oluĢan klinik parametrelerin ölçümleri ve diĢeti oluğu sıvı örneklerinin 

toplanma iĢlemleri tedavi öncesinde, tedavi sonrası 1., 3. ve 6. aylarda yapılmıĢtır. 

Ġstatistiksel değerlendirme sırasında, sigaranın tedaviye etkisini incelemek amacıyla 

gruplar, sigara içen ve içmeyen bireyler olarak iki alt gruba ayrılmıĢtır. Grup içi 

karĢılaĢtırmalarda Wilcoxon Signed Rank testi, gruplar arası karĢılaĢtırmada ise Mann-

Whitney U testi kullanılmıĢtır. Deney ve kontrol gruplarında plak indeksi, diĢeti oluğu 

kanama indeksi, sondalanabilir cep derinliği ve klinik ataĢman düzeyinde anlamlı 

derecede azalma görülmüĢtür. Biyokimyasal parametrelerde ise anlamlı bir değiĢiklik 

gözlenmemiĢtir. Klinik iltihabi belirtilerin azalmasında, sigara kullanımının olumsuz, 

lazer tedavisinin geleneksel periodontal tedaviye ek olarak uygulanmasının ise olumlu 

yönde etkili olduğu görülmüĢtür. Yapılan tedaviler tüm gruplarda sondalanabilir cep 

derinliği ve klinik ataĢman düzeyinin azalmasını sağlamıĢtır. Sigaranın sondalanabilir 

cep derinliği ve klinik ataĢman düzeyinin azalmasına olumsuz etkisi gözlenmiĢtir. 

Geleneksel periodontal tedaviye ek olarak lazer uygulanmasının sondalanabilir cep 

derinliği ve klinik ataĢman düzeyinin azalmasına etkisi sigara içen periodontitis 

hastalarında  olumlu, sigara içmeyenlerde ise olumsuz olmuĢtur.   
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tümör nekroz faktörü, matriks metalloproteinaz. 
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ABSTRACT 

Maden, Ġ. Effects of Nd:YAG Laser Treatment as an Adjunct to Conventional 

Periodontal Therapy. Ġstanbul University, Institute of Health Science, Periodontology. 

Phd Thesis. Ġstanbul. 2009   

 Our study was carried out in order to investigate the effects of Nd:YAG laser 

application in addition to conventional periodontal treatment on the clinical parameters 

and the amount of tumor necrosis factor alpha, interleukin 1beta, matrix 

metalloproteinase 8 and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase in the gingival 

crevicular fluid during the 6 months of follow-up after therapy. 38 systemically healthy, 

moderate or advanced periodontitis patients who were referred to Periodontology 

Department of School of Dentistry, Istanbul University were included in our study. All 

patients received conventional periodontal therapy. 19 patients of the experimental 

group also received subgingival 1064nm wavelength Nd:YAG laser treatment with a 

300micron fiber and 2W, 20Hz, 320microseconds pulse duration settings. 

Measurements of clinical parameters like plaque index, sulcus bleeding index, probing 

depth and clinical attachment level and collection of gingival crevicular fluid samples 

were done before treatment, 1, 3 and 6 months after treatment. For the statistical 

evaluation, control and experimental groups were evaluated by being further divided 

into smoking or non-smoking groups. Wilcoxon Signed Rank test was used for the in-

group evaluation and Mann-Whitney U test was used for evaluation between groups. 

Plaque index, sulcus bleeding index, probing depth and clinical attachment level 

measurements were reduced significantly. There were no significant changes in the 

levels of biochemical markers. Clinical inflammation decrease was affected negatively 

by smoking and positively by adjunction of Nd:YAG laser treatment to conventional 

treatment. Treatments yielded a decrese of probing depth and clinical attachment level. 

Smoking affected the decrease of probing depth and clinical attachment level 

negatively.  Adjunction of Nd:YAG laser treatment to conventional treatment affected 

the decrease of probing depth and clinical attachment level positively in smokers but the 

effect was negative in non-smokers.  

 

Key Words: Conventional Periodontal Therapy, Nd:YAG laser, Interleukin-1, Tumor 

Necrosis Factor, Matrixmetalloproteinase. 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

 

Keratinize olmayan epitel vücudun baĢka hiçbir yerinde bağlantı epitelindeki 

gibi sert dokularla iliĢkide değildir. Bağlantı epitelinin bu iliĢkisi, ağız boĢluğundaki 

yüzlerce çesit bakteriden periodontal dokuların ve dolayısıyla tüm vücudun korunmasını 

zorlaĢtırmaktadır [188]. Her diĢ, bireyin konak savunmasında açıklık oluĢtururken vücut 

ise mikroorganizmaları dıĢarıda tutmaya çabalamaktadır [190]. Periodontal sağlık için 

mikrobiyal saldırı ile konak savunması arasındaki denge belirleyici faktördür [106].
 

Periodontal hastalık yatkın bir konakta mikrobiyal dental plak bakterileri tarafından 

baĢlatılır; mikrobiyal saldırı ile konak savunması arasındaki denge bozulunca 

periodontitis ortaya çıkar [11]. Bireyde tetiklenen konak yanıtı, iltihap yoluyla bağ 

dokusu ve kemiğin metabolizmasında değiĢikliğe neden olur [75]. Periodontitis, destek 

alveolar kemiğin ve periodontal ligamentin harabiyeti ile sonuçlanan periodontal 

dokuların iltihabıdır [49]. En sık görülen periodontitis tipi ise kronik periodontitistir  

[161]. 

Periodontal dokuların iltihap ve enfeksiyondan arındırılması için supra ve 

subgingival dental biyofilmin bütünlüğünün bozulması ile etkilenmiĢ kök yüzeylerinin 

diĢtaĢı, mikroorganizmalar ve ürünlerinden arındırılması gereklidir [199]. Bu amaçla 

geleneksel, cerrahi olmayan tedavi yöntemi olarak diĢ yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi 

düzleĢtirilmesi iĢlemi (SRP) uygulanmaktadır.  

1960 senesinde lazerin üretilmesinden sonra [112] lazerin diĢhekimliğinde ilk 

uygulanması 1964 yılında olmuĢtur [53]. Teknolojik geliĢmeler 1980‟li yılların sonunda 

dental lazerlerin diĢ hekimliğinin değiĢik dallarındaki  uygulamalarını arttırmıĢtır. 

1990‟ların baĢında ise esnek optik fiberlerin geliĢtirilmesi ile [125] cep içinde klinik 

uygulama mümkün olmuĢtur. Karbondioksit, erbiyum, Neodimyum, yarıgeçirgen metal 

vb. kaynaklı, farklı dalga boyları ve endikasyonları bulunan çeĢitli lazerler mevcuttur. 

Neodimyum (Nd:YAG) lazeri 1064nm dalga boyu ile baĢta hemoglobin ve melaninde 

olmak üzere koyu pigmentli doku ve hücrelerde iyi absorbe olmaktadır. Bu özelliği 

sayesinde periodontolojide yumuĢak doku cerrahisi, subgingival bakteri sayısının 

azaltılması ve cerrahi olmayan geleneksel tedavinin sonuçlarını olumlu yönde arttırmak 

amaçlarıyla kullanılmaktadır [74].  
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ÇalıĢmamızın amacı kronik periodontitisin tedavisinde cerrahi olmayan 

geleneksel tedavi yöntemine ek olarak uygulanan Neodimyum:yttriumaluminum-garnet 

(Nd:YAG) lazerinin faydalarını klinik ve biyokimyasal olarak araĢtırmaktır. 



 3 

2. GENEL BĠLGĠLER 

 

2.1. PATOGENEZ 

 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde konak; “Asalağın erginini veya geliĢim 

evrelerinden herhangi birini taĢıyan canlı” olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda konak 

yanıtı; yaĢayan bir hayvan veya bitkinin kendini istila ya da tehdit eden faktörlere karĢı 

reaksiyonunu tanımlar [87]. Periodonsiyumda konak yanıtı periodontal dokuların 

bakteriyel enfeksiyonlara karĢı savunma mekanizmalarıdır. Periodontal hastalıkların 

sebebi de diĢlerin bakteriyel enfeksiyonuna karĢı olan lokalize iltihabi yanıttır ve bu 

hastalıklar diĢi destekleyen dokuların bütünlüğünün bozulmasıyla kendini gösterir. 

Periodontal hastalıklardan periodontitis, subgingival bakterilere karĢı oluĢan geri 

dönüĢü olmayan periodontal doku yıkımına ve diĢ kaybına neden olan kronik iltihabi bir 

yanıttır. Periodontitiste ligaman kaybı, ligamanın semente tutunmasının bozulması, 

epitelyal ataĢmanın apikale doğru göçü ve alveol kemiğinin rezorpsiyonu söz konusudur 

[2].  

Periodontitisin ilerlemesi kronik olarak; alevlenme ve duraklama dönemleri ile 

olur [55]. Erken dönemlerde minimal semptomlar olması nedeniyle fark edilmeyebilir. 

Periodontitise, klinik olarak, diĢler ile destek dokular arasındaki ataĢman kaybı (klinik 

ataĢman düzeyi), diĢin kökü ile destek dokular arasındaki cebin derinleĢmesi (cep 

derinliği) ve/veya kemik kaybının radyografik belirtisinin belirlenmesi ile tanı konur. 

Periodontitis multifaktöryel bir hastalıktır. Konağın bir çok davranıĢsal, çevresel ve 

genetik faktörlerin etkisi altında mikrobiyal yüke karĢı geliĢtirdiği bağıĢıklık ve iltihabi 

yanıt, bu tahrip edici hastalığa sahip olmaya yatkınlığının önemli bir belirtecidir. 

Sağlıklı periodontal bölgeler, çoğunlukla gram-pozitif mikroorganizmalardan oluĢan 

mikrobiyal plak ile karakterizedir. Bu durumda diĢeti oluğu sıvısı (DOS) diĢeti 

dokusundan diĢeti oluğuna akan serum eksudadır. Periodontitiste, gram-negatif plak 

geliĢir ve diĢeti oluğunun derinlikleri içinde kolonize olarak (subgingival plak) kronik 

iltihabi bir yanıt oluĢmasına neden olur. Spesifik subgingival patojenlerin varlığı 

hastalığın baĢka bir belirteci iken hastalığın görülmesi için gerekli olup tek baĢına 
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yeterli değildir [18,176]. Plak olgunlaĢtıkça daha patojenik hale gelir ve buna paralel 

olarak konak iltihabi yanıt akut fazdan kronik hale geçer. Gram-negatif periodontal 

patojenler; mikrobiyal toksinler, proteazlar ve endotoksinler (lipopolisakkarit) içeren 

veziküller üretirken, konağın savunma mekanizmasından (kompleman, antikor ve 

nötrofiller) çesitli yollarla kurtulabilirler. Mikroorganizmalar direkt olarak yıkıma sebep 

olabilirken ürettikleri enzimler de indirekt olarak yıkıma sebep olurlar.  Cep içindeki 

nötrofiller bakterileri fagosite edebilirler. Nötrofiller bakteri ile karılaĢtığında degranüle 

olarak toksik enzimler salgılar. Bu enzimler kollajen ve bazal membran yapısının 

yıkımına sebep olur [2]. Lipopolisakkarit dokulara penetre olur, monositlerin 

prostoglandin E2, tromboksan B2, interlökin-1 (IL-1), -6 ve -8, tümör nekroz faktörü 

(TNF) ve kollejenaz içeren iltihap mediyatörlerini salgılamalarını stimüle eder. Bu 

iltihap mediatörleri vasküler düz kas hücrelerini, fibroblastları, daha çok monositleri ve 

osteoklastları matriks metalloproteinazları (MMP) üretmesi için aktive eder ve kemik 

rezorpsiyonunu stimüle eder. Konak savunmasının önüne geçildiğinde subgingival 

bakteriyel mikroflora tarafından bir enfeksiyon gerçekleĢir. Bu olaylar klinik iltihaba, 

ataĢman kaybına, cep oluĢumuna ve kemik kaybına; sonuç olarak diĢ kaybına neden 

olur (ġekil 2-1 [138]). 

ġekil 2-1 Patogenez 
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2.2. SĠGARA 

Sigara kullanımının periodontal duruma etkileriyle ilgili pekçok bulgu vardır 

(Tablo 2-1 [165]). Sigara içiminin periodontitisin görülme sıklığı ve Ģiddetinin 

artmasında önemli bir etken [63] ve risk faktörü [16,17,58,61,69,76,108] olduğu,  

buna bağlı olarak da diĢ kayıplarının olduğu [4,68,79,97,121,135,159] 

bilinmektedir. Yapılan çalıĢmaların çoğunun sonucunda sigara içenlerde daha fazla 

ataĢman ve kemik kaybı, derin cep ve diĢtaĢı olduğu, farklı derecelerde plak ve iltihap 

görüldüğü ama genel olarak daha az klinik iltihap belirtilerinin olduğu ortaya çıkmıĢtır 

[1]. Sigara kullanımı periodontal tedaviye yanıtta en öngörülebilir değiĢkenlerden biri 

olarak tanımlanmıĢtır [117,129]. Sigara içen bireyler ile sigara içmeyen bireylerin 

tedaviye olan yanıtında fark olmadığını belirten çalıĢmalar [152,153] olsa da cerrahi 

olmayan tedavilerden sonra sigara içen bireylerde cep derinliğinde daha az sığlaĢma 

[67,148,162,194] ve daha az ataĢman kazancı [3,65] elde eden çalıĢmalar mevcuttur. 

Sigara içen bireylerde içmeyenlere göre plak birikiminin çok az farklı olduğu 

saptanmıĢtır [22,23,98]. Yapılan çalıĢmalarda sigara içen ve içmeyen hastalarda 

periodontal floranın farkının olmadığı görülmüĢtür [91,149,180]. Fakat periodontitise 

sebep olan mikroorganizmaların görülme sıklığının sigara içenlerde daha fazla 

olduğunu [198] ve olmadığını [149] belirten çalıĢmalar mevcuttur. Bu 

mikroorganizmaların tedavi ile elimine edilmesinin sigara içenlerde daha zor olduğu 

[59,60,65,162] veya olmadığı [150] sonucuna varan farklı araĢtırmalar vardır.  

Tablo 2-1 Sigara kullanımının etkileri 

Parametreler Bulgular 

DiĢeti kanaması Daha az diĢeti kanaması, daha büyük oranda küçük kan 

damarları 

Alveolar kemik kaybı Daha fazla alveolar kemik ve ataĢman kaybı 

Periodontitis Periodontal hastalığın geliĢmesinde bir risk faktörü olarak 

sigara önemli, yara iyileĢmesinde negatif etkili 

Cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi Tedaviye yanıt azalır, iyileĢme azalır 

Mikrobiyal faktörler Spesifik bir etken tanımlanmamıĢtır 

DiĢeti iltihabi yanıtı Kesin bir bulgusu yoktur 

Sigaranın etki mekanizmaları Periodontal tamirde görev alan hücreleri etkileyebilir 
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Sigara konak yanıtını etkileyerek iltihabın nötralize edilmesini engelleyebilir 

[171] veya sağlıklı periodontal dokuların yıkımı ile sonuçlanan değiĢikliklere sebep 

olabilir [99]. Sigaranın konağın savunmasında çok önemli role sahip olan nötrofillere 

çesitli yollarla zarar verdiği çok sayıda çalıĢmada gösterilmiĢtir  

[37,47,86,90,102,132,136,166,167,170,184].  Nikotinin diĢeti kan dolaĢımına 

etkisi üzerine yapılan ilk çalıĢmada kan dolaĢımının azaldığı gösterilmiĢ fakat daha 

sonraki çalıĢmalarda bu bilgi doğrulanmamıĢtır [12,32]. Nikotinin revaskülerizasyonu 

azalttığı medikal literatürde gösterilmiĢtir [81,123]. Ayrıca nikotin kollajen yapımını 

inhibe ederken kollejenaz üretimini arttırabilmektedir [163,183].  Sonuç olarak çeĢitli 

mekanizmalar nedeniyle (Tablo 2-2 [80]) sigara içen bireyler  azalmıĢ immun yanıta 

sahiptir ve sigara içmeyenlerle veya sigarayı bırakmıĢ olanlarla karĢılaĢtırıldığında 

cerrahi ve cerrahi olmayan tedavilerden sonra daha az bir iyileĢme sergilerler [1].  

 

Tablo 2-2 Sigaranın etki mekanizmaları 

 Damarsal değiĢiklikler 

 Nötrofil fonksiyon değiĢiklikleri 

 AzalmıĢ IgG üretimi 

 AzalmıĢ lenfosit proliferasyonu 

 Periopatojenlerin artmıĢ prevelansı 

 Fibroblastların ataĢman ve fonksiyon değiĢiklikleri 

 Mekanik tedavi ile patojenlerin eliminasyonundaki zorluk 

 Sitokin ve büyüme faktörü üretimine lokal negatif etkiler 
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2.3. DĠġETĠ OLUĞU SIVISI 

 

DiĢeti oluğu sıvısı (DOS) diĢeti oluğundaki mikroorganizmaların kontrol altında 

tutulma mekanizmalarından biridir. Bu sıvı akıĢıyla cep içindeki serbest 

mikroorganizmaların uzaklaĢtırılması, toksinlerin ve metabolik yan ürünlerin 

yoğunluğunun azalması sağlanır [188]. 

DiĢeti oluğu sıvısının toplanması invaziv olmayan ve göreceli olarak basit olan bir 

metodtur. Bu metod periodontitisin ve tedavi sonrası iyileĢmenin belirlenmesinde 

1950‟lerden beri kullanılmaktadır [188]. DOS‟nın lokalize olarak toplanabilmesi, yine 

ağız içinde lokalize olarak görülebilen periodontitisin değerlendirilmesi açısından 

tükürük ve seruma göre avantajlıdır [101]. DOS, bağlantı epiteli yapısının 

devamlılığında ve periodonsiyumun antimikrobiyal savunmasında özel rol oynar. DOS, 

oral bakteri ürünleri,  periodonsiyum hücreleri, lökosit ve serumdan oluĢan karmaĢık bir 

karıĢımdır (ġekil 2-2 [188]). DiĢlere tutunan bakteriyel biyofilm ile periodontal 

dokuların hücreleri arasındaki karĢılıklı etkileĢime bağlı olarak DOS içeriğinin 

oranlarında farklılıklar oluĢur [30]. Periodontal iltihap, yıkım ürünleri ve büyüme 

faktörlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu ürünler periodontal hastalığın ve 

periodontal durumun belirteci olarak kullanılabilirler [10]. Periodontal dokularda iltihap 

süresince lökositlerden, epitelin ve bağ dokusunun aktive olmuĢ yapısal hücrelerinden 

proteolitik enzimler salınır [188]. Bu proteolitik enzimler yani proteinazlar periodontal 

doku yapım-yıkım döngüsü kontrolünde ve periodonsiyumun hastalıklarındaki doku 

yıkımında önemli rol oynarlar [189].
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ġekil 2-2 DOS 

 

 

 

 

 

Bağlantı epitelinde birçok antimikrobiyal mekanizma mevcuttur. Bunlar epitel 

hücrelerinin cep içine dökülmesi, epitelin bariyer oluĢturması, defensin, lizozomal 

enzimler gibi aktif antimikrobiyal maddelerin üretimi ve epitel hücrelerinin mikrobiyal 

ürünlerle aktive olarak lenfosit ve polimorfonükleer lökosit (PMN)‟leri çeken ve aktive 

eden TNF-α, IL-1 ve IL-6 içeren sitokinleri üretmesidir (ġekil 2-3 [146]). Bu aktivasyon 

bir döngü Ģeklinde bağlantı epitelinin daha fazla aktive olmasına sebep olur [146].
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ġekil 2-3 Bağlantı epitelinin antimikrobiyal mekanizmaları 

 

 

 

Sitokinler, bir hücre tarafından üretilen ve lokal ya da sistemik olarak baĢka bir 

hücrenin davranıĢ veya özelliklerini değiĢtirebilen küçük, çözülebilir proteinlerdir. 

Proliferasyon, geliĢme, diferansiyasyon, homeostaz, rejenerasyon, tamir ve iltihabı 

içeren bir çok biyolojik aktivitede önemli role sahiptirler. Ġltihabi yanıtın baĢlamasında 

ve ilerlemesinde etkisi olan, iltihabi süreç boyunca da üretimi devam eden sitokinlere 

enflamatuar sitokin denmektedir [134].  

Enflamatuar sitokinlerden IL-1‟in, birçok iltihabi ve immunolojik hastalıkta rol 

aldığı ve periodontal hastalıkla iliĢkili olduğu bulunmuĢtur [52]. Bu enflamatuar 

mediyatör, DOS içine lökositlerden ve aktive olmuĢ bağlantı epitel hücrelerinden salınır 

[120,127,133,151]. IL-1‟in periodontitisli bireylerin diĢetinde ve diĢeti oluğu 

sıvısında bulunduğu [104,178], IL-1α ve  IL-1β tiplerinin olduğu ve her ikisinin de 
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benzer biyolojik aktiviteye sahip olduğu gösterilmiĢtir [197]. Periodontal doku yıkımı 

gösteren bölgelerde miktarı artan [120,127,133,151] IL-1‟in, periodontal yıkımın 

patogenezinde önemli bir rol oynayabileceği bildirilmiĢtir [77,137,179]. Ayrıca 

periodontal hastalıklı bölgelerde çok miktarda olan IL-1β tipinin baĢlangıç tedavisinden 

sonra önemli derecede azaldığı ve miktarındaki değiĢimin klinik parametrelerle orantılı 

olduğu da görülmüĢtür [70,107,185].
 
IL-1 

 
kemik rezorpsiyonunu stimüle ederken [52] 

kemik yapımını da baskılar [134], aynı zamanda bir kollajenaz olan matriks MMP‟ın 

üretimini stimüle eder [119]. Bunlara ek olarak
 

IL-1β tipiyle de, plasminojen 

aktivatörlerini stimüle ederek MMP‟ların aktivatörü olan plasminin üretimini arttırır 

[119]. Tüm bunlar periodontal doku yıkımına katkıda bulunan biyolojik olaylardır.  
 

Diğer bir proenflamatuar sitokin olan TNF-α, bakteri lipopolisakkaridi (LPS) 

tarafından stimüle olan monositler, fibroblastlar ve makrofajlar tarafından salınır.   

TNF-α, fibroblastların kollajenaz, IL-1 ve prostoglandin E2 üretimini uyarır, fibroblast 

kaybına neden olur [56] ve aynı zamanda osteoklastları uyarır [134]. TNF-α‟nın 

proenflamatuar özellikleri, MMP stimülasyonu ve kemik rezorpsiyonu gibi biyolojik 

aktiviteleri IL-1 ile paralellik gösterir ve sinerjik etkilidir (ġekil 2-4 [56])  

[122,134,164].  

 

 

 

 

ġekil 2-4 IL ve TNF-α’nın periodontal doku yıkımına etkileri 
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Nötrofiller enfeksiyona sebep olan plak biyofilmlerindeki mikrobiyal kolonilere 

karĢı ilk savunma hattıdır. Nötrofiller, bakteriler, konak hücreleri veya degranüle olmuĢ 

dokudan salınan kemoattraktanlar tarafından enfekte periodontal dokulara doğru 

yönlendirilirler. Kollejenaz-2 yani matriks metalloproteinaz-8 (MMP-8), alveolar kemik 

matrisi içinde bulunan tip I, II ve III kollejenin üçlü-heliks yapısını bozacak önemli bir 

intertisiyel kollejenazdır. MMP-8, PMN‟lerin kemik iliğinde olgunlaĢması sırasında 

üretilir, glikozile edilir, subsellüler-spesifik granüllerinde saklanır [93].
 
PMN‟ler iltihap 

bölgesine ilerlerken granülleri içindeki MMP-8‟i salgılar. Nötrofiller de bu Ģekilde doku 

yıkımına neden oldukları için kendi kemotaksislerini arttırırlar ve iltihap bölgesinde 

toplanmaları hızlanır. DOS‟daki lökositlerin %90‟ı nötrofildir [73].
 

Nötrofil granülleri azurofilik (primer), spesifik (sekonder) ve gelatinaz (tersiyer) 

olarak sınıflandırılır. Spesifik (sekonder) granüller laktoferrin, nötrofil kollejenaz 

(MMP-8) ve lizozimi içerir. MMP-8, nötrofillerin en çok içerdiği MMP‟lardandır ve 

DOS ile tükürükte en çok bulunan kollajenazlardandır [73]. Kronik periodontitisli 

bireylerden alınan DOS içindeki tüm kollajenazın %94-96‟sı MMP-8‟dir [54]. 

Gingivitis ile kronik periodontitiste kollajen yıkımından sorumlu oldukları 

düĢünülmektedir [105]. Mancini ve ark. aktif periodontal yıkımı gösteren hastalarda 

stabil durumdaki hastalara göre MMP-8 miktarının 18 kat fazla olduğunu göstermiĢtir 

[113]. Periodontitisli bölgelerde DOS içindeki MMP miktarı artarken, tedavi edilen 

bölgelerde önemli derecede azalma gözlenmiĢtir [31,64,103]. MMP miktarı ile 

hastalığın Ģiddeti arasında da paralellik vardır [105,188].
 
Tedaviye yanıt alınamayan 

cepler ve bölgelerde MMP miktarı da azalmamaktadır [114]. Bu sebeplerden dolayı bu 

enzimin periodontal iltihap için iyi bir endikatör olduğu düĢünülebilir [189].
 

MMP‟ların spesifik olarak baskılanması MMP‟ların ekstrasellüler aktivitelerini 

düzenleyen doku metalloproteinaz inhibitörleriyle (TIMP) sağlanır. Aktive olmuĢ 

MMP‟lar ile TIMP‟lerinin arasındaki denge ekstraselüler matriks yapım-yıkım 

döngüsünü kontrol altında tutar. Bu dengenin bozulması patolojik oluĢumlara neden 

olur [26]. 

 Sorsa ve ark.‟na göre bunların tümü göz önüne alındığında, MMP‟lar ve 

sitokinlerin kooperatif hareketlerinin periodontitisin periodontal yumuĢak ve sert 

dokuların  yıkımı, cep oluĢumu, ataĢman kaybı, diĢeti çekilmesi, diĢ mobilitesi ve diĢ 

kaybına giden klinik belirtileri ve sonuçlarına neden olduğu anlaĢılmaktadır [177]. 
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2.4. DĠġ YÜZEYĠ TEMĠZLĠĞĠ VE KÖK YÜZEYĠ DÜZLEġTĠRĠLMESĠ 

 

Periodontitis hastalığının patogenezi ve hastalığın ilerlemesine etkili faktörlerle 

ilgili bilgilerimizdeki ilerlemelere rağmen, diĢ üzerindeki birikintilerin uzaklaĢtırılması 

amacıyla diĢ yüzeyinin mekanik temizliği Ģeklinde olan geleneksel yaklaĢım periodontal 

tedavinin vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etmektedir. Yeni bilgiler, mekanik, 

cerrahi olmayan cep tedavisinin mantığını oluĢturan dental plak biyofilminin 

bütünlüğünün bozulması ve biyofilm oluĢmasına neden olacak faktörlerin 

uzaklaĢtırılmasına yönelik tedavilerin önemini daha da geçerli kılmaktadır 

[5,33,34,41,44-46,71,110,111,143]. Badersten ve ark. 1984‟te vakaların 

çoğunda periodontal cebin mekanik temizliğinin diĢeti sağlığında düzelme, hastalığın  

ilerlemesinde duraklama ve bu Ģekilde diĢ kaybı riskinde azalmaya neden olacağı 

sonucuna varmıĢtır [13-15]. Bu tedavi kronik perodontitisli hastalarda da etkilidir 

[13,39,82] ve önemli derecede klinik iyileĢme sağlamaktadır [13,160].
 

Mekanik tedavi, el aletleri veya ultrasonik aletlerin titizlikle kullanımı ile 

köklerin üzerindeki mikrobiyal dental plak, endotoksin, diĢtaĢı ve plak retansiyonuna 

sebep olan yapıların uzaklaĢtırılması için yapılan debridman iĢlemidir.  Bu iĢlem hem 

supragingival ve subgingival diĢ yüzeyi temizliğini hem de kök yüzeyi düzleĢtirilmesini 

(SRP) kapsar [45].
 
Tüm bu debridman iĢleminin amacı sağlıklı bir ataĢman için kabul 

edilebilir bir kök yüzeyi elde etmektir.  

 Bu Ģekilde uygulanan tedavi sonucunda tedavi öncesinde sondalama derinliği 5 

mm veya daha fazla olan ceplerde 0,3 [144] ila 1,2 mm [193] ataĢman kazancı, 6 mm 

olanlarda 0,42 mm [147] ila 1,5 mm [21] ataĢman kazancı görülürken; sadece 

supragingival temizlik yapılan bireylerde 0,3 mm [21] ataĢman kaybından 0,64 mm 

[147] ataĢman kazancına farklı sonuçlar görülebilmektedir. 

Bununla birlikte, Haffajee ve ark. 1997 yılında yaptığı çalıĢmalarında 3 saat 

veya daha fazla SRP tedavisi gören ve  sonrasında 9 ay süresince 3 ayda bir idame 

olarak diĢ yüzeyi temizliği yapılan ve hijyen eğitimi verilen 57 yetiĢkin periodontitisli 

(kronik periodontitisli) hastadan 18‟inde (%32) klinik ataĢman kaybının devam ettiğini 

görmüĢlerdir [65].
 

 ÇalıĢmalar kök yüzeyi düzleĢtirilmesinden sonra klinik durumun genellikle iyiye 

gittiğini, fakat bazı bölgelerin bu tedaviye yine de yanıt vermeyebileceğini 
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göstermektedir [19,83-85].
 

Kök anatomisi (konkavite vs.), furkasyonlar ve derin 

ceplerin olması gibi durumlar tedavinin baĢarısını azaltabilir [28,50,85].
 

Bu sebeplerden dolayı, periodontal ceplerin etkili bir Ģekilde temizlenebilmesi 

için SRP‟ne ek veya alternatif olarak antimikrobiyal stratejiler ve/veya cerrahi giriĢim 

gerekmektedir [175]. 

 

2.5. TÜM AĞIZ KÖK YÜZEYĠ DÜZLEġTĠRĠLMESĠ 

 

SRP ile  periodontopatojenlerin tam olarak elimine edilmesi mümkün 

olamamakta ve periodontopatojen sayısının azaltılması da belirli bir süre için mümkün 

olabilmektedir. Cep içinde mikroorganizmaların tekrar kolonizasyonu ve klinik 

semptomların yeniden görülmesi mümkündür [169].
 
Tekrar enfeksiyonu önlemek çabası 

ile SRP‟nin 24 saat içinde yapılmasına tüm ağız temizliği (FMS) denmektedir 

[57,95,156]. Bu yöntemle periodontal patojenlerin daha fazla azaldığı [43], 
 
klinik 

iyileĢmenin daha iyi olduğu [25,154,191] yapılan çalıĢmalarda gösterilirken arada 

anlamlı fark bulunmadığını belirten çalıĢmalar da mevcuttur [8,9,78,96,195]. 24 saat 

içinde veya seanslara bölünerek yapılan SRP olmak üzere her iki tedavi yöntemiyle de 

önemli klinik iyileĢme gözlenmiĢ [94]  ve daha az seansta SRP‟nin gerçekleĢtirilmesinin 

hastalar açısından herhangi bir risk veya dezavantajı olmadığı, hastalar için daha kabul 

edilebilir olduğu belirtilmiĢtir [182]. 

 

2.6.  LAZER 

 

Lazer, bir kaynaktan çıkan tek dalga boyuna (renge) sahip, dağılmadan ilerleyen,  

yoğunlaĢtırılmıĢ bir çeĢit ıĢık enerjisidir. Albert Einstein‟ın teorisi üzerine ilk çalıĢan 

lazer cihazı 1960‟ta Theodore H. Maiman tarafından üretilmiĢtir [112]. O günden sonra 

birçok farklı alanda kullanılmıĢ ve geliĢtirilmiĢtir. Lazer, diĢhekimliğinde 1964 yılında 

kullanılmıĢ [53], daha sonraları farklı lazer çesitleri üretildikçe ve geliĢtirildikçe diĢ 

hekimliğinin tüm alanlarında kullanılmıĢtır. Lazerler kullanılan kaynaklarına göre 

isimlendirilmektedir. Neodimyum:yttriumaluminum-garnet (Nd:YAG [1064nm]), 

karbodioksit (CO2 [10600nm]), Erbium:yttriumaluminum-garnet (Er:YAG [2940nm]), 
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Erbium,chromium:yttriumselenium-galliumgarnet (Er,Cr:YSGG [2780nm]) ve diyot 

lazerler (635-950nm); Indium-galliumarsenide-phosphide (InGaAsP), gallium-

aluminumarsenide (GaAlAs), galliumarsenide (GaAs) lazeri gibi farklı kaynağa sahip 

ve buna bağlı olarak farklı dalgaboyuna sahip lazerler mevcuttur. Lazerin dalgaboyu 

doku ile etkileĢiminin olup olmayacağını belirleyen esas faktördür. Nasıl bir etkileĢim 

olacağını etkileyen faktörler ise güç (watt), enerji çıkıĢının devamlı veya atımlı olması, 

atım süresi, enerji yoğunluğu (J/cm
2
) ve dokunun optik özelikleridir. Seçilecek 

dalgaboyuna sahip lazerin iĢlem yapılacak doku tarafından abzorbe edilebilmesi 

gereklidir. Nd:YAG lazeri koyu pigmentte (koyu renkli doku veya mikroorganizma) ve 

hemoglobinde abzorbe olmaktadır, atımlı olarak çalıĢmakta olduğundan termal yan 

etkisi devamlı çalıĢan lazerlere göre azdır. Atım süresinin uzaması, oluĢan ısıyı ve 

koagülasyonu arttırır. Nd:YAG lazeri 0.5 ila 4mm arasında doku içine penetre 

olabilmektedir. Enerjinin, çapı 0.3mm olan optik fiberle iletilmesi kullanım kolaylığı ve 

derin ceplere ulaĢım sağlarken kök yüzeyi pürüzlülüğünün periodontal sondaya göre 

daha hassas bir Ģekilde hissedilmesini sağlar. 

Myers ve ark. 1989‟da ilk olarak Nd:YAG lazerinin yumuĢak doku cerrahisinde 

kullanılabileceğini belirtmiĢ [125] ve bundan sonra lazer periodontolojide kullanım 

alanı bulmuĢtur. Günümüzde Nd:YAG lazeri yumuĢak doku ensizyon ve eksizyonu ile 

baĢlangıç tedavisi uygulamalarında dezenfeksiyon, granülasyon ve cep iç epitelinin 

uzaklaĢtırılması amacı ile kullanılabilmektedir [7,35,89,139,174] ve bu konuda 

1997‟de FDA onayını almıĢtır [181].  

BaĢlangıç tedavisinde Nd:YAG lazerin subgingival bakteriyel florayı 

azaltabileceği rapor edilmiĢtir
 

ve Aggregibacter antinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis ve Prevotella intermedia sayılarında azalma gösterilmiĢtir 

[20,36,42,62,118,145,196].
 
Nd:YAG lazerinin doku yüzeyinden daha derindeki 

pigmentli patojenleri dokuda bir değiĢiklik yaratmadan selektif olarak yok etmek için 

kullanılabileceği belirtilmiĢtir [66].
  

Ayrıca doku içinde saçılan düĢük düzeyde lazer 

enerjisinin iltihabı azaltabildiği [131,168,172] ve hücre proliferasyonunu 

hızlandırabildiği [6,140] görülebilmektedir. 

 Nd:YAG lazerinin periodontal tedavi olarak tek baĢına uygulanmasının 

etkinliğini araĢtıran çalıĢmacılardan Noguchi ve ark. (2005)  [130] Nd:YAG lazeri 16 

hastada 400 mikrometre fiber ile 90 saniye 2 W-10 Hz (200 mJ) ile uygulamıĢlar, bu 

hastalardan bir kısmına lokal olarak minosiklin, bir kısmına povidoniyodin irrigasyonu 
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iĢlemini ek olarak uygulamıĢlar ve geri kalanlara plasebo tedavi uygulamıĢlardır. Kök 

yüzeyinin tam olarak lazere mağruz kalması için lazer uygulaması 4 kez tekrarlanmıĢtır. 

Hiçbir grupta kök yüzeyi düzleĢtirilmesi uygulanmamasına rağmen 3 aylık takipte en 

fazla mikroorganizma sayısında, cep derinliğinde (5.15 ± 1.42 mm‟den 2.76 ± 1.03 

mm‟ye p<0.001), ataĢman seviyesinde (5.48 ± 1.54 mm‟den 3.12  ± 1.29 mm‟ye 

p<0.001) ve sondalamada kanama görülen bölge sayısında (%100‟den %23‟e) 

azalmanın lazer tedavisi ve ayrıca minosiklin uygulaması yapılan grupta görüldüğü 

bildirilmiĢtir [130]. 

 Radvar ve ark. (1996)  [157] tarafından 11 hastada her hastanın bir yarım 

çenesine 3 dakika 0.5 W-10 Hz (50 mJ) ile Nd:YAG lazer uygulaması,  bir yarım 

çenesine 3 dakika 0.8 W-10 Hz (80 mJ) ile Nd:YAG lazer uygulaması, bir yarım 

çenesine kök yüzeyi düzleĢtirilmesi ve diğer yarım çenesine plasebo olmak üzere dört 

farklı uygulama yapılmıĢ, lazer uygulamalarında 150 mikrosaniye atım süresi, 320 

mikrometre çaplı fiber kullanılmıĢtır. Tüm gruplarda tedaviden hemen sonra 

mikroorganizma sayısında azalma görülürken bu sayı 6 haftalık takipten sonra sadece 

SRP grubunda anlamlı derecede azalmıĢ olarak kalmıĢtır. 6 hafta sonrasında cep 

derinliği, DOS miktarı ve sondalamada kanama oranının sadece SRP grubunda anlamlı 

olarak azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Miyazaki ve ark. (2003) [118]
 
yine Nd:YAG lazerini 18 hastada deney grubunda 

2W-20Hz (100mj) 120 saniye ile 5mm‟den derin ceplere tek baĢına uygulamıĢ, klinik 

iyileĢmenin ve mikroorganizma sayısındaki azalmanın ultrasonik el aleti ile diĢ yüzeyi 

temizlenen kontrol grubu ile yakın olduğunu, IL-1β‟nın ise 12 haftalık takipte diğer 

grupta değiĢmezken lazer grubunda istatistiksel anlamlılığa ulaĢmasa da azaldığını 

bildirmiĢlerdir. 

 SRP‟ye ek olarak Nd:YAG lazeri uygulayan fakat kısa zamanda ilgili diĢleri 

çekerek inceleyen Cobb ve arkadaĢları (1992) çalıĢmalarında [36] ortalama 7.5 mm cep 

derinliğine sahip 15 diĢin 320 mikrometre çapı olan fiber ile 3 dakika, 3 W-20 Hz (150 

mJ) lazer uygulaması, kök yüzeyi düzleĢtirilmesi (RP) ve 3 dakika 2.25 W-20 Hz (112.5 

mJ) lazer uygulması, 1 dakika 1.75 W-20 Hz (87.5 mJ) ve RP ile 1 dakika 1.75 W-20 

Hz (87.5 mJ) lazer uygulaması Ģeklindeki farklı tedavileri ve 1 hafta sonra çekimi 

sonucunda; SRP‟nin tedaviye dahil edilmesi gerektiği, lazer kullanımı ile 

mikroorganizmaların önemli derecede azaldığı, tüm diĢlerde kök yüzeyinde 

değiĢiklikler meydana gelirken lazerin daha kısa ve düĢük dozlarda (1 dakika 1.75 W) 
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kullanımının nisbeten daha düzgün bir kök yüzeyi elde edilmesini sağladığı  ve kök 

yüzeyi düzleĢtirilmesi sonrası Nd:YAG lazer uygulaması ile kök yüzeyinde kalan 

diĢtaĢı üzerinde plak ve mikroorganizmanın kalmadığını belirtmiĢlerdir [36].
  

 Ben Hatit ve ark. (1996) [20] 14 hastada 5 mm ve daha derin 150 periodontal 

cebi SRP uygulanan kontrol grubu ve SRP‟ye ek olarak 300 µm çapı olan fiber, 150 µs 

atım süresi, 0.8 W-10 Hz (80mJ), 1 W-10 hz (100 mJ), 1.2 W-12 Hz (100mJ), 1.5 W-10 

Hz (150 mJ) ile 60 saniye lazer uyguladığı 5 grubu karĢılaĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar 

10 haftanın sonunda Nd:YAG lazerinin ek olarak uygulanmasının bakteri sayısındaki 

azalmanın daha uzun süre ile devam ettiği ve Nd:YAG lazerinin düzgün bir kök yüzeyi 

oluĢturduğu sonucuna varmıĢlardır. 

 Gutknecht ve ark. (2002) [62] 20 bireyin 4 ile 6 mm arasında derinliğe sahip 

periodontal ceplerde, tedavi görmeyen ve sadece SRP uygulanan kontrol grupları ile 

SRP‟ye ek olarak 320 µm çapı olan fiber, 100 µs atım süresi ve 2 W-20 Hz (100 mJ) ile 

Nd:YAG lazerinin 1 hafta arayla 3 kez uygulandığı deney grubu arasında 6 ay sonunda 

Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis ve Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans arasında sadece Prevotella intermedia sayısındaki azalmada 

anlamlı bir fark gözlemlemiĢlerdir. 

SRP‟ye ek olarak Nd:YAG lazeri uygulayan, gereç ve yöntem olarak  

çalıĢmamıza paralel olan, literatürde rastladığımız diğer çalıĢmalar Ģu Ģekilde 

özetlenebilir: 

Liu ve ark. (1999) [107] 8 hastanın her bir  yarım çenesinde 4 ile 6 mm arasında 

periodontal cepleri olan 52 bölgede sadece SRP, sadece 400 µm çapı olan fiber ve 3 W-

20 Hz (150mJ)  ile Nd:YAG lazeri, lazer ve 6 hafta sonra SRP, SRP ve altı hafta sonra 

lazer olmak üzere uygulanan 4 farklı tedavinin sonuçlarını 3 ay süreyle takip 

etmiĢlerdir. Interkökin-1β miktarları, kontrol grubunda 47.78 ± 7.28 pg/ml‟den 12.07 ± 

3.61 pg/ml‟ye, sadece lazer uygulanan grupta 48.12 ± 563 pg/ml‟den 32.60 ± 7.63 

pg/ml‟ye, lazer ve SRP uygulanan grupta 44.25 ± 8.62 pg/ml‟den  9.92 pg/ml‟ye, SRP 

ve lazer uygulanan grupta 50.32 ± 7.07 pg/ml‟den 14.71 ± 3.68 pg/ml‟ye düĢmüĢtür. 

ÇalıĢmada, interkökin-1β seviyesinin anlamlı derecede azalması için tedavide SRP‟ye 

yer verilmesi gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

 Neil ve Mellonig (1997) [128] 10 hastanın, 186 diĢ ve 4 mm‟den derin 744 

bölgesinde sadece SRP uyguladıkları kontrol grubu ile SRP‟ye ek olarak Nd:YAG 

lazeri 2 W-25 Hz (80mJ), 120 saniye uyguladıkları deney grubunun tedavi sonuçlarını 
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24 hafta süreyle takip etmiĢlerdir. Deney grubu ve kontrol grubu aynı hastanın ikiĢer 

yarım çenesinden oluĢmaktadır. Kontrol grubunda 1.7 ± 1.6 mm, deney grubunda 1.7 ± 

1.4 mm cep sığlaĢması ve kontrol grubunda 1.0 ± 1.7 mm, deney grubunda 1.1 ± 1.9 

mm klinik ataĢman kazancı elde edilmiĢtir. Bu çift kör çalıĢma sonucunda iki grup arası 

istatistiksel anlamlı bir fark bulunmazken lazer uygulanan bölgelerde diğer bölgelerden 

farklı olarak iyileĢmenin 6 ay boyunca devam ettiği, SRP‟nin tek baĢına en etkin 

seçenek olmayabileceği ve lazer uygulamasının avantajları olabileceği belirtilmiĢtir. 

Andrade ve ark. (2008) [42] yaptıkları çift kör çalıĢmada 17 hastanın 34 adet 

ikinci sınıf furkasyon defektli periodontal cebine kontrol grubunda sadece SRP, deney 

grubunda SRP‟den sonra 300µm çapı olan fiber, 150µs atım süresi, 1.5 W-15 Hz 

(100mJ) ile 60 saniye Nd:YAG lazeri uygulamıĢtır. Plak indeks skorları kontrol 

grubunda 2.29 ± 0.77‟den 1.17 ± 0.09‟a, deney grubunda 2.11 ± 0.48‟den 1.00 ± 0.61‟e, 

gingival indeks skorları kontrol grubunda 2.17 ± 0.63‟ten 0.88 ± 0.69‟a, deney 

grubunda 2.17 ± 0.52‟den 1.11 ± 0.85‟e, SCD değerleri kontrol grubunda 4.8 ± 1.3 

mm‟den 2.9 ± 1.0 mm‟ye, deney grubunda 4.09 ± 1.3 mm‟den 3.1 ± 1.1 mm‟ye, KAD 

kontrol grubunda 7.6 ± 1.5 mm‟den 6.0 ± 1.9 mm‟ye deney grubunda 8.1 ± 2.1 mm‟den 

7.1 ± 2.6 mm‟ye gerilemiĢtir. Sonuç olarak her iki grupta da önemli bir iyileĢme 

sağlanırken iki grup arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

Kara ve ark. (2008)  [88] periodontitis tedavisinde Nd:YAG lazerini de 

kullanarak bireylerin halitosis değerlerindeki değiĢimi incelemek amacıyla 

gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada 5 ile 7 mm derinliğinde periodontal cepleri bulunan 60 

kronik periodontitisli hastada, kontrol grubuna sadece SRP ve deney grubuna SRP‟ye 

ek olarak 2 W-20 Hz (100mJ) ile 90 saniye Nd:YAG lazeri uygulamıĢtır. Plak indeks 

skorları kontrol grubunda 1.47 ± 0.11‟den 0.25 ± 0.13‟e, deney grubunda 1.61 ± 

0.17‟den 0.17 ± 0.09‟a, gingival indeks skorları kontrol grubunda 1.30 ± 0.13‟ten 0.11 ± 

0.04‟e, deney grubunda 1.31 ± 0.09‟dan 0.08 ± 0.03‟e, SCD değerleri kontrol grubunda 

2.53 ± 0.19 mm‟den 1.27 ± 0.18 mm‟ye, deney grubunda 2.80 ± 0.17 mm‟den 1.21 ± 

0.12 mm‟ye, KAD kontrol grubunda 2.98 ± 0.22 mm‟den 1.87 ± 0.14 mm‟ye deney 

grubunda 2.99 ± 0.34 mm‟den 2.01 ± 0.24 mm‟ye gerilemiĢtir. Sonuç olarak gingival 

indeks skor değiĢiminde iki grup arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunamamıĢ, 

deney grubunda cep sığlaĢması daha fazla olurken klinik ataĢman kazancı daha az 

olmuĢtur. ÇalıĢmacılar lazer uygulamasının faydası olmasının mümkün olduğunu 

belirtmiĢlerdir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. HASTA SEÇĠMĠ VE GRUPLARIN BELĠRLENMESĠ 

 

ÇalıĢmamız için Ġstanbul Üniversitesi, DiĢhekimliği Fakültesi Periodontoloji 

Anabilim Dalı‟na tedavi olmak için baĢvuran orta veya ileri düzeyde kronik 

periodontitisi olan 18 kadın ve 20 erkekten oluĢan 38 birey seçilmiĢtir. ÇalıĢmamız için 

Ġstanbul Üniversitesi Etik Kurulu‟ndan ve her hastadan tedaviler için yazılı onay 

alınmıĢtır. Hasta seçiminde hastaların; anamnezinde diabet, böbrek yetmezliği vb. gibi 

kronik sistemik bir hastalığı olmadığını, son 6 ay içerisinde antibiyotik kullanmadığını, 

son 6 ay içinde periodontal tedavi görmemiĢ olduğunu belirten, gebelik, emzirme veya 

menapoz döneminde olmayan, radyolojik olarak horizontal kemik kaybı, 4mm‟den 

derin cepleri ve subgingival diĢtaĢı olan bireyler olmasına dikkat edilmiĢtir.  

 

 Hastalar, sonuçlar değerlendirilirken ġekil 3-1„de görüldüğü gibi 

gruplandırılmıĢtır. 

 

ġekil 3-1 ÇalıĢmada değerlendirilen gruplar 
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3.2. KLĠNĠK UYGULAMALAR 

 

0. Gün  Tüm bireylerin Plak Ġndeksi (PĠ), DiĢeti Oluğu Kanama Ġndeksi 

(DOKĠ), sondalanabilir cep derinliği (SCD) ve klinik ataĢman düzeyi (KAD) ölçümleri 

ġekil 3-2‟deki form yardımıyla yapıldı. Oral hijyen eğitimi verildi. 

1. Gün  Tüm bireylerden biyokimyasal değerlendirme için DOS örnekleri 

hastanın en derin dört periodontal cebinden Brill tekniği [27] ile intrasulkuler olarak 

toplandı. Oral hijyen eğitimi tekrarlandı. DiĢ yüzeyi temizliği (SP) yapıldı. 

1. Hafta  Tüm bireylerin oral hijyen eğitimi ve SP tekrarlandı.  

2. Hafta  Tüm bireylerin 4 mm ve daha fazla derinliği olan ceplerinde 24 

saat içinde (FMS) lokal anestezi altında,  Gracey küretler kullanılarak, sondanın ucu ile 

düz bir yüzey hissedilene kadar kök yüzeyi düzleĢtirilmesi yapıldı. Hastalar tesadüfi 

olarak kontrol grubu veya Nd:YAG lazeri uygulanan grup olarak ayrıldı. Oral hijyen 

eğitimi tekrarlandı. 

3. Hafta  Deney grubundaki bireylere Nd:YAG lazer uygulandı. Oral 

hijyen motivasyonu yapıldı. 

4. Hafta  Deney grubundaki bireylere Nd:YAG lazeri tekrar uygulandı. 

Kontrol grubu bireylerine oral hijyen denetimi yapıldı. Her iki gruba da oral hijyen 

motivasyonu yapıldı. 

5. Hafta  Deney grubuna Nd:YAG lazer uygulaması 3. kez  tekrarlandı. 

Oral hijyen motivasyonu yapıldı. 

6 Hafta  Kök yüzeyi düzleĢtirmesi sonrası 1. ayını dolduran kontrol grubu 

bireylerinin DOS örnekleri daha önce alınmıĢ ceplerden tekrar toplandı, daha sonra PĠ, 

DOKĠ, SCD ve KAD ölçümleri yapıldı. Supragingival diĢ yüzeyi temizliği yapıldı. Oral 

hijyen motivasyonu yapıldı. 

7 ve 8. Hafta  ĠĢlem yapılmadı. 

9. Hafta  Nd:YAG lazeri uygulanması sonrası 1. ayını dolduran deney 

grubu bireylerinin DOS örnekleri daha önce alınmıĢ ceplerden tekrar toplandı, daha 

sonra PĠ, DOKĠ, SCD ve KAD ölçümleri yapıldı. Supragingival diĢ yüzeyi temizliği 

yapıldı. Oral hijyen motivasyonu yapıldı. 

10. Hafta  Kontrol grubu bireylerine oral hijyen denetimi yapıldı. Oral 

hijyen motivasyonu yapıldı. 

11 ve 12. Hafta  ĠĢlem yapılmadı. 
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13. Hafta  Deney grubu bireylerine oral hijyen denetimi yapıldı. Oral hijyen 

motivasyonu yapıldı. 

14. Hafta  Kök yüzeyi düzleĢtirmesi sonrası 3. ayını dolduran kontrol grubu 

bireylerinin DOS örnekleri daha önce alınmıĢ ceplerden tekrar toplandı, daha sonra PĠ, 

DOKĠ, SCD ve KAD ölçümleri yapıldı. Supragingival diĢ yüzeyi temizliği yapıldı. Oral 

hijyen motivasyonu yapıldı. 

15 ve 16. Hafta  ĠĢlem yapılmadı. 

17. Hafta  Nd:YAG lazeri uygulanması sonrası 3. ayını dolduran deney 

grubu bireylerinin DOS örnekleri daha önce alınmıĢ ceplerden tekrar toplandı, daha 

sonra PĠ, DOKĠ, SCD ve KAD ölçümleri yapıldı. Supragingival diĢ yüzeyi temizliği 

yapıldı. Oral hijyen motivasyonu yapıldı. 

18,19,20,21,22,23,24 ve 25. Hafta  ĠĢlem yapılmadı. 

26. Hafta  Kök yüzeyi düzleĢtirmesi sonrası 6. ayını dolduran kontrol grubu 

bireylerinin DOS örnekleri daha önce alınmıĢ ceplerden tekrar toplandı, daha sonra PĠ, 

DOKĠ, SCD ve KAD ölçümleri yapıldı. Supragingival diĢ yüzeyi temizliği yapıldı. Oral 

hijyen motivasyonu yapıldı. 

27 ve 28. Hafta  ĠĢlem yapılmadı. 

29. Hafta  Nd:YAG lazeri uygulanması sonrası 6. ayını dolduran deney 

grubu bireylerinin DOS örnekleri daha önce alınmıĢ ceplerden tekrar toplandı, daha 

sonra PĠ, DOKĠ, SCD ve KAD ölçümleri yapıldı. Supragingival diĢ yüzeyi temizliği 

yapıldı. Oral hijyen motivasyonu yapıldı. 
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ġekil 3-2 AraĢtırmada kullanılan indeks formu 

 

Ġ.Ü DĠġHEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

PERĠODONTOLOJĠ ANABĠLĠM DALI 

DOKTORA ARAŞTIRMA FORMU 

Doktora Öğrencisi: Ġlay Maden       Tez danıĢmanı: Prof. Dr. Utku Onan 

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

 

Dişeti Oluğu Kanama İndeksi (Mühlemann ve Son 1971)  

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

 

Dişeti Kenarı Konumu 

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

 

Klinik Ataşman Düzeyi 

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

 

Dişeti Oluğu Sıvısı Örneği Alınan Bölgeler 

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
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3.2.1. Klinik Ölçümler 

 

3.2.1.1. Plak Ġndeksi (Silness ve Löe, 1964)  

 

Silness ve Löe plak indeksi [173] (PĠ) ölçümleri tüm diĢlerin vestibül ve oral 

yüzlerinin mezial, orta ve distal noktalarından; diĢler pamuk tamponla izole edilerek 

hava ile kurutulduktan sonra diĢler üzerindeki mikrobiyal dental plak boyanmadan 

gözle ve sonda ile belirlenmiĢtir. Plak birikimi olmayan bölgelere 0, sondanın diĢeti 

hizasında dolaĢtırılması ile plak görülen bölgelere 1, gözle plak görülen bölgelere 2, çok 

miktarda plak olan bölgelere 3 verilerek skorlanmıĢtır. 

 

3.2.1.2. DiĢeti Oluğu Kanama Ġndeksi (Mühlemann ve Son, 1971)  

 

DiĢeti oluğu kanama indeksi (DOKĠ) [124] skorları diĢetindeki iltihabın Ģiddetini 

saptama amacıyla, diĢlerin yukarıda belirtilen altı bölgesinde saptanmıĢtır. Sağlıklı 

bölgelere 0, sondalamadan 15 saniye içinde kanama görülen bölgelere 1, kanama ve 

kızarıklık görülen bölgelere 2, kanama, kızarıklık ve ödem görülen bölgelere 3, 

ilerlemiĢ enflamasyon belirtileri olan bölgelere 4, bariz enflamasyonlu ve spontan 

kanamaya meyilli bölgelere 5 verilerek skorlanmıĢtır. 

 

3.2.1.3. Sondalanabilir Cep Derinliği  

 

Sondalanabilir cep derinliği (SCD), diĢlerin yukarıda belirtilen altı bölgesinden, 

periodontal sonda periodontal cep içine diĢin orta noktası ve köĢe çizgileri rehber 

alınarak ve uzun eksenine paralel olacak Ģekilde orta düzeyde bir sondalama kuvveti 

uygulanarak yerleĢtirilip, periodontal sondanın ucu ile hissedilen cep tabanından serbest 

diĢeti kenarına kadar olan mesafe milimetre cinsinden ölçülerek belirlenmiĢtir [29]. 
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3.2.1.4. Klinik AtaĢman Düzeyi  

 

Klinik ataĢman düzeyi (KAD), diĢlerin yukarıda belirtilen altı bölgesinden, 

periodontal sonda periodontal cep içine diĢin orta noktası ve köĢe çizgileri rehber 

alınarak ve uzun eksenine paralel olacak Ģekilde orta düzeyde bir sondalama kuvveti 

uygulanarak yerleĢtirilip, periodontal sondanın ucu ile hissedilen cep tabanından mine-

sement sınırına kadar olan mesafe milimetre cinsinden ölçülerek belirlenmiĢtir [29]. 

 

3.2.2. FMS 

 

Tüm bireylerin 4 mm ve daha fazla derinliği olan ceplerinde 24 saat içinde lokal 

anestezi altında,  Gracey küretler kullanılarak, sondanın ucu ile düz bir yüzey 

hissedilene kadar kök yüzeyi düzleĢtirilmesi yapılmıĢtır. 

 

3.2.3. Lazer Tedavisi 

 

Deney grubu bireylerine diĢ yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleĢtirilmesi 

iĢlemlerinden bir hafta sonra baĢlamak üzere, 1064 nm dalgaboyu ve 300 µm çaplı 

kontakt fiber uçlu Neodimyum: yttrium-aluminium garnet (Nd:YAG) lazer (Fidelis Plus 

III*) tedavisi birer hafta arayla üç kez yapılmıĢtır. Tedavi esnasında hastalar tarafından 

anestezi uygulaması talep edilmemiĢtir. Tüm hastalardan bilgilendirme ve lazer tedavisi 

izin formu alınmıĢtır. Lazer tedavisi kontakt ucun cep tabanına yerleĢtirilip  kuronale 

doğru yavaĢça çekilirken mezio-distal yönde hareket ettirilmesi Ģeklinde uygulanmıĢtır  

(ġekil 3-3).  

Kullanılan ayarlar 2.0 W – 20 Hz (100mJ) Ģeklindedir. Bu ayarlar ile enerji 

yoğunluğu 142J/cm
2
‟dir. Atım süresi 320 µs (VLP) olarak ayarlanmıĢtır. Tüm oral ve 

vestibül yüzeyler 25‟er saniye tedavi edilmiĢlerdir. 

 

 

*Fidelis Plus III : Fotona, Slovenia 
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ġekil 3-3 Lazer Uygulaması 
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3.3. BĠYOKĠMYASAL DEĞERLENDĠRME 

 

3.3.1.  Biyokimyasal Analiz Ġçin Örneklerin Toplanması 

 

DOS örnekleri tükürük kontaminasyonunu engellemek için pamuk tamponlar ile 

izolasyon sağlanıp, ilgili diĢler kurulanıp, supragingival plak temizlendikten sonra emici 

kağıdın (Periopaper**) hafif bir direnç hissedilene kadar yerleĢtirilmesi aracılığıyla 

toplanmıĢtır. Emici kağıtlar cep içinde 30 saniye boyunca tutulmuĢtur. Emici kağıtlara 

kanın emilmemesine özen gösterilmiĢtir. Daha sonra tüm emici kağıtlar ependorf 

tüplerine yerleĢtirilip değerlendirmeler yapılana kadar -20°C‟de saklanmıĢtır.  

 

 

3.3.2. DiĢeti Oluğu Sıvısı Örneklerinin Analiz Ġçin Hazırlanması 

 

DonmuĢ standardize emici kağıtları içeren ependorf tüpleri en az 20 dakika oda 

sıcaklığında beklettikten sonra her tüpe 100µl %1‟lik BSA-PBS Tween tampon çözeltisi 

(pH:7.4) eklenmiĢtir.Tüpler 1 saat oda sıcaklığında bırakılmıĢ ve daha sonra +4°C olan 

soğuk odada yatay karıĢtırıcı üzerinde  20 saat karıĢtırılmıĢtır. Daha sonra emici kağıtlar 

ependorf tüpleri içerisinden çıkarılmıĢtır. 

 

3.3.3. DiĢeti Oluğu Sıvısında TNF-α, IL-1β, MMP-8 ve TIMP-1 Düzeylerinin 

Ölçümü 

 

TNF-α, IL-1β, MMP-8 ve TIMP-1 düzeyleri Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Biyokimya Anabilim Dalı‟nda ELISA kitler*** üretici firmanın belirttiği Ģekilde 

kullanılarak ölçülmüĢtür. Sonuçlar TNF-α ve IL-1β için pg, MMP-8 ve TIMP-1 için ng 

olarak ifade edilmiĢtir.. 

 

 

**Periopaper:Oraflow Inc. ABD 

*** BioSource, Invitrogen ABD 
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4. BULGULAR 

ÇalıĢmamızda kontrol ve deney grubunda toplam 38 hastanın 5285 bölgesi 

klinik olarak ve toplanan 608 DOS örneği biyokimyasal olarak değerlendirilmiĢtir. Her 

bir bölge ve biyokimyasal değer istatistiksel birim olarak kabul edilmiĢtir.  

 

PĠ, DOKĠ, SCD, KAD değiĢimleri ile TNF-α, IL-1β, MMP-8 ve TIMP-1 

miktarlarındaki değiĢimler aĢağıdaki Ģekilde karĢılaĢtırılmıĢtır. ; 

1. Grupta kendi içinde 

2. Grupta kendi içinde 

3. Grupta kendi içinde 

4. Grupta kendi içinde 

1. Grup ile 2. Grup arası 

3. Grup ile 4. Grup arası  

1. Grup ile 3. Grup arası 

2. Grup ile 4. Grup arası 

Bu değerlendirmelere ek olarak SCD ve KAD değiĢimleri, baĢlangıç cep 

derinliği 4, 5 ve 6 mm olan bölgeler ile baĢlangıç cep derinliği 7 mm ve daha fazla olan 

bölgelerde aynı Ģekilde analiz edilmiĢtir. 
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Gruplardaki bireylerin yaĢ ortalaması ve cinsiyet dağılımı Tablo 5-1 ve 5-2‟de 

görülmektedir. 

Tablo 4-1 Bireylerin yaĢ ortalamaları 

Grup Ortalama 
Standart 

Sapma 

1 43,88 9,62 

2 46,10 9.00 

3 40,90 9,29 

4 43,22 7,38 

  

Tablo 4-2 Bireylerin cinsiyet dağılımları 

Grup Cinsiyet Sayı Toplam 

1 
K 

E 

4 

5 
9 

2 
K 

E 

4 

6 
10 

3 
K 

E 

7 

3 
10 

4 
K 

E 

3 

6 
9 

 

ÇalıĢmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS**** for Windows programı kullanıldı. Klinik bulguların grup içi 

değerlendirilmeleri Wilcoxon testi ile %95‟lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 

düzeyinde, gruplar arası ikili değerlendirilmeler ise Mann-Whitney U testi ile %99‟luk 

güven aralığında, anlamlılık p<0.01 düzeyinde yapıldı. Biyokimyasal 

değerlendirmelerin grup içi karĢılaĢtırılmaları Wilcoxon testi ile %95‟lik güven 

aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde, gruplar arası ikili değerlendirilmeler ise Mann-

Whitney U testi ile %99‟luk güven aralığında, anlamlılık p<0.01 düzeyinde yapıldı.  

 

 

****: Statistical Package for Social Sciences v.10 SPSS Inc. ABD 
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4.1. KLĠNĠK ÖLÇÜMLER 

 

Tablo 4-3 Tüm bölgelerde klinik bulguların grup ve aylara göre durumları 

 

Grup 

no 

 Klinik 

Değer Median Minimum Maksimum Ortalama 

Standart 

Sapma 

1 PĠ0 2,00 0,00 3,00 1,56 0,78 

  PĠ1 1,00 0,00 3,00 0,70 0,77 

  PĠ3 0,00 0,00 3,00 0,61 0,73 

  PĠ6 1,00 0,00 3,00 0,68 0,95 

  DOKĠ0 2,00 0,00 4,00 1,69 1,17 

  DOKĠ1 0,00 0,00 5,00 0,79 0,93 

  DOKĠ3 0,00 0,00 5,00 0,87 1,11 

  DOKĠ6 0,00 0,00 3,00 0,59 0,83 

  SCD0 3,00 1,00 10,00 3,90 1,79 

  SCD1 3,00 1,00 9,00 3,31 1,47 

  SCD3 3,00 0,00 9,00 3,06 1,33 

  SCD6 3,00 0,00 10,00 3,02 1,30 

  KAD0 4,00 1,00 12,00 4,67 2,22 

  KAD1 4,00 1,00 13,00 4,32 2,15 

  KAD3 4,00 0,00 12,00 4,05 2,06 

  KAD6 4,00 0,00 12,00 4,11 1,99 

2 PĠ0 2,00 0,00 3,00 1,48 0,92 

  PĠ1 0,00 0,00 3,00 0,57 0,73 

  PĠ3 0,00 0,00 2,00 0,55 0,93 

  PĠ6 1,00 0,00 2,00 0,69 0,70 

  DOKĠ0 2,00 0,00 5,00 2,20 0,82 

  DOKĠ1 1,00 0,00 3,00 0,84 0,81 

  DOKĠ3 0,00 0,00 5,00 0,53 0,74 

  DOKĠ6 0,00 0,00 3,00 0,52 0,78 

  SCD0 3,00 1,00 10,00 3,64 1,91 

  SCD1 2,00 1,00 10,00 2,61 1,21 

  SCD3 2,00 1,00 10,00 2,47 1,15 

  SCD6 2,00 1,00 9,00 2,31 1,12 

  KAD0 4,00 1,00 13,00 4,12 2,14 

  KAD1 3,00 1,00 13,00 3,34 1,78 

  KAD3 3,00 1,00 12,00 3,29 1,76 

  KAD6 3,00 1,00 12,00 3,18 1,79 
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Tablo 4-4 Tüm bölgelerde klinik bulguların grup ve aylara göre durumları 

(devam) 

 

Grup 

no 

 Klinik 

Değer Median Minimum Maksimum Ortalama 

Standart 

Sapma 

3 PI0 2,00 0,00 3,00 1,59 0,94 

  PI1 0,00 0,00 3,00 0,77 0,92 

  PI3 0,00 0,00 3,00 0,62 0,89 

  PI6 0,00 0,00 3,00 0,49 0,81 

  DOKĠ0 3,00 0,00 5,00 2,42 0,99 

  DOKĠ1 0,00 0,00 4,00 0,77 0,98 

  DOKĠ3 0,00 0,00 3,00 0,58 0,86 

  DOKĠ6 0,00 0,00 3,00 0,54 0,90 

  SCD0 3,00 1,00 10,00 3,54 1,50 

  SCD1 3,00 0,00 8,00 2,73 1,07 

  SCD3 3,00 0,00 8,00 2,74 1,20 

  SCD6 3,00 0,00 8,00 2,63 1,06 

  KAD0 4,00 1,00 12,00 4,14 1,93 

  KAD1 3,00 0,00 10,00 3,58 1,74 

  KAD3 3,00 0,00 10,00 3,46 1,75 

  KAD6 3,00 0,00 11,00 3,33 1,72 

4 PI0 2,00 0,00 3,00 1,97 0,85 

  PI1 0,00 0,00 3,00 0,45 0,84 

  PI3 0,00 0,00 2,00 0,61 0,79 

  PI6 0,00 0,00 3,00 0,34 0,65 

  DOKĠ0 3,00 0,00 4,00 2,47 1,04 

  DOKĠ1 0,00 0,00 3,00 0,50 0,86 

  DOKĠ3 0,00 0,00 3,00 0,66 0,85 

  DOKĠ6 0,00 0,00 3,00 0,45 0,76 

  SCD0 3,00 1,00 10,00 3,84 1,68 

  SCD1 3,00 0,00 7,00 2,84 1,15 

  SCD3 3,00 0,00 8,00 2,83 1,18 

  SCD6 3,00 1,00 8,00 2,68 1,13 

  KAD0 4,50 1,00 13,00 4,57 2,14 

  KAD1 3,00 0,00 12,00 3,97 2,02 

  KAD3 4,00 0,00 12,00 4,03 1,97 

  KAD6 3,00 1,00 11,00 3,86 1,92 
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Tablo 4-5 BaĢlangıç durumuna göre cep derinliklerinin dağılımı 

 

SCD0 Adet. % 
Kümülatif 

% 

1,00 276 5,22 5,22 

2,00 1125 21,29 26,51 

3,00 1568 29,67 56,18 

4,00 552 10,44 66,62 

5,00 1028 19,45 86,07 

6,00 273 5,17 91,24 

7,00 331 6,26 97,50 

8,00 86 1,63 99,13 

9,00 32 0,61 99,74 

10,00 14 0,26 100,00 

Toplam 5285 100,00   

 

 

Tablo 4-6 Gruplara göre değerlendirilen bölge sayısı 

 

Grup Ort. 

1 1188 

2 1524 

3 1380 

4 1194 
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Tablo 4-7 Tüm bölgelerde PĠ skor ortalamalarının grup içi 

değerlendirilmeleri 

PĠ 
1. grup 2. grup 3. grup 4. grup 

Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -24,526 0,000 -25,573 0,000 -22,489 0,000 -27,547 0,000 

Başlangıç-3. Ay -24,890 0,000 -25,441 0,000 -24,634 0,000 -26,316 0,000 

Başlangıç-6. Ay -25,265 0,000 -24,314 0,000 -25,704 0,000 -28,356 0,000 

1.Ay-3. Ay -40,85 0,000 -1,792 0,73 -5,417 0,000 -5,359 0,000 

1.Ay-6. Ay -1,103 0,270 -5,482 0,000 -10,210 0,000 -4,791 0,000 

3.Ay-6. Ay -2,957 0,03 -7,188 0,000 -5,557 0,000 -10,367 0,000 

 Plak indeksi tüm gruplarda birinci, üçüncü ve altıncı ayda baĢlangıç skorlarına 

göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma göstermiĢtir.  

 Sigara içen kontrol grubunda  (1. grup) plak indeksi skoru birinci ay ile üçüncü 

ay arasında azalmaya devam etmiĢ, üçüncü aydan altıncı aya artarak birinci ay 

seviyesine dönmüĢtür. 

 Sigara içmeyen kontrol grubunda (2. grup) plak indeksi skoru birinci ay ile 

üçüncü ay arasında değiĢmemiĢ, üçüncü aydan altıncı aya artmıĢtır. 

 Sigara içen deney grubunda (3. grup) plak indeksi skoru birinci, üçüncü ve 

altıncı aylar arasında kademeli olarak düĢmüĢtür. 

 Sigara içmeyen deney grubunda (4. grup) plak indeksi skoru üçüncü ayda artmıĢ, 

altıncı ayda en düĢük seviyeye inmiĢtir. 

ġekil 4-1 Tüm bölgelerde PĠ skorları değiĢimleri 
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 Tablo 4-8 Tüm bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara 

içmeyen kontrol grubuna (2. grup) ait PĠ skorları fark ortalamalarının gruplar 

arası incelenmesi 

 

PĠ 

1. grup 2. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,86 0,83 0,91 1,03 -0,466 0,641 

Başlangıç-3. Ay 0,95 0,87 0,93 1,23 -1,164 0,244 

Başlangıç-6. Ay 0,87 0,98 0,79 1,00 -4,285 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,09 0,78 0,02 0,92 -1,395 0,163 

1.Ay-6. Ay 0,01 0,96 -0,12 0,85 -4,518 0,000 

3.Ay-6. Ay -0,08 0,97 -0,14 0,99 -3,194 0,001 

  

 Kontrol grupları arasında (1. ve 2. grup) plak indeks skor farkları incelendiğinde 

baĢlangıç ile birinci ve üçüncü aylar arasındaki farklar sigara içen ve içmeyen gruplar 

arasında istatistiksel olarak farklı değilken baĢlangıç ile altıncı ay arası azalma sigara 

içen grupta anlamlı olarak daha fazladır. Her iki grupta da üçüncü aydan altıncı aya plak 

indeksi artarken sigara içmeyen grupta daha fazla artmıĢtır. 
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Tablo 4-9 Tüm bölgelerde sigara içen deney grubu (3. grup) ile sigara 

içmeyen deney grubuna (4. grup) ait PĠ skorları fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi 

 

PĠ 

3. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,82 1,06 1,52 1,02 -16,167 0,000 

Başlangıç-3. Ay 0,97 1,07 1,36 1,05 -8,752 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,10 1,07 1,63 0,96 -12,153 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,15 0,93 -0,16 1,02 -10,159 0,000 

1.Ay-6. Ay 0,28 0,97 0,12 0,84 -5,868 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,13 0,87 0,27 0,84 -5,545 0,000 

 

  

Deney grupları arasında (3. ve 4. grup) plak indeks skor farkları incelendiğinde 

baĢlangıç ile birinci, üçüncü ve altıncı ay arasında azalmanın sigara içmeyen grupta 

daha fazla olduğu, sigara içen grupta aylar içinde skorun devamlı olarak azaldığı, sigara 

içmeyen grupta birinci ay ile üçüncü ay arasında arttığı, üçüncü ay ile altıncı ay arasında 

ise azaldığı gözlenmiĢtir.  
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Tablo 4-10 Tüm bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara 

içen deney grubuna (3. grup) ait PĠ skorları fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi 

 

PĠ 

1. grup 3. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,86 0,83 0,82 1,06 -1,516 0,129 

Başlangıç-3. Ay 0,95 0,87 0,97 1,07 -0,819 0,413 

Başlangıç-6. Ay 0,87 0,98 1,10 1,07 -5,883 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,09 0,78 0,15 0,93 -3,459 0,001 

1.Ay-6. Ay 0,01 0,96 0,28 0,97 -7,451 0,000 

3.Ay-6. Ay -0,08 0,97 0,13 0,87 -4,988 0,000 

  

  

 Sigara içen gruplar arasında (1. ve 3. grup) plak indeks skor farkları 

incelendiğinde baĢlangıç ile birinci ve üçüncü aylar arasındaki fark kontrol ve deney 

grupları arasında istatistiksel olarak farklı değilken, baĢlangıç ile altıncı ay farkı deney 

grubunda daha fazladır. Her iki grupta da birinci ay ile üçüncü ay arasında plak indeksi 

skoru azalmıĢ, kontrol grubunda plak indeksi skoru üçüncü aydan altıncı aya artarken 

deney grubunda azalmıĢtır. 
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Tablo 4-11 Tüm bölgelerde sigara içmeyen kontrol grubu (2. grup)  ile 

sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait PĠ skorları fark ortalamalarının 

gruplar arası incelenmesi 

 

PĠ 

2. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,91 1,03 1,52 1,02 -15,170 0,000 

Başlangıç-3. Ay 0,93 1,23 1,36 1,05 -10,107 0,000 

Başlangıç-6. Ay 0,79 1,00 1,63 0,96 -20,794 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,02 0,92 -0,16 1,02 -6,752 0,000 

1.Ay-6. Ay -0,12 0,85 0,12 0,84 -6,333 0,000 

3.Ay-6. Ay -0,14 0,99 0,27 0,84 -13,275 0,000 

  

 Sigara içmeyen gruplar arasında (2. ve 4. grup) plak indeks skor farkları 

incelendiğinde baĢlangıç ile birinci, üçüncü ve altıncı ay arasında azalmanın deney 

grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla olduğu 

gözlemlenmiĢtir.  Birinci ay ile üçüncü ay arasında plak indeks skoru kontrol grubunda 

istatistiksel anlamlılığa ulaĢmazken deney grubunda artmıĢtır. Üçüncü ay ile altıncı ay 

arasında kontrol grubunda plak indeksi skoru artarken deney grubunda azalmıĢtır. 
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Tablo 4-12 Tüm bölgelerde DOKĠ skor ortalamalarının grup içi 

değerlendirilmeleri 

DOKĠ 
1. grup 2. grup 3. grup 4. grup 

Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -21,896 0,000 -31,129 0,000 -28,023 0,000 -28,141 0,000 

Başlangıç-3. Ay -18,500 0,000 -31,889 0,000 -30,081 0,000 -27,908 0,000 

Başlangıç-6. Ay -23,388 0,000 -32,151 0,000 -30,010 0,000 -28,225 0,000 

1.Ay-3. Ay -1,978 0,048 -13,522 0,000 -5,149 0,000 -4,807 0,000 

1.Ay-6. Ay -6,298 0,000 -13,097 0,000 -7,863 0,000 -1,670 0,095 

3.Ay-6. Ay -8,019 0,000 -0,200 0,841 -1,567 0,117 -7,686 0,000 

 DiĢeti oluğu kanama indeksi skorları tüm gruplarda baĢlangıca göre birinci, 

üçüncü ve altıncı ayda azalma göstermiĢlerdir. 

 Sigara içen kontrol grubunda (1. grup) diĢeti oluğu kanama indeksi skoru birinci 

ve üçüncü ay arasında artma, birinci ve üçüncü aylara göre altıncı ayda azalma 

göstermiĢ ve altıncı ayda en düĢük skora ulaĢmıĢtır. 

 Sigara içmeyen kontrol grubunda (2. grup) diĢeti oluğu kanama indeksi skoru 

üçüncü aya kadar azalmıĢ, daha sonra sabit kalmıĢtır. 

 Sigara içen deney grubunda (3. grup) diĢeti oluğu kanama indeksi skoru üçüncü 

aya kadar azalmıĢ, daha sonra sabit kalmıĢtır. 

 Sigara içmeyen deney grubunda (4. grup) diĢeti oluğu kanama indeksi skoru 

birinci ve üçüncü ay arasında artma, birinci ve üçüncü aylara göre altıncı ayda azalma 

göstermiĢ ve altıncı ayda en düĢük skora ulaĢmıĢtır. 

ġekil 4-2 Tüm bölgelerde DOKĠ skorları değiĢimleri 
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 Tablo 4-13 Tüm bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara 

içmeyen kontrol grubuna (2. grup) ait DOKĠ skorları fark ortalamalarının gruplar 

arası incelenmesi 

 

DOKĠ 

1. grup 2. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,90 1,12 1,36 0,98 -12,312 0,000 

Başlangıç-3. Ay 0,81 1,28 1,67 1,06 -18,078 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,08 1,15 1,68 1,02 -14,639 0,000 

1.Ay-3. Ay -0,09 1,25 0,31 0,85 -9,653 0,000 

1.Ay-6. Ay 0,19 1,00 0,32 0,87 -5,694 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,26 1,08 0,01 0,80 -5,649 0,000 

 

  

 Kontrol grupları arasında (1. ve 2. grup) diĢeti oluğu kanama indeks skor farkları 

incelendiğinde baĢlangıç ile birinci, üçüncü ve altıncı ay arasında azalmanın sigara 

içmeyen grupta sigara içen gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Birinci ve üçüncü aylar arasında sigara içen grupta skor artarken 

sigara içmeyen grupta azalmıĢtır. Üçüncü ve altıncı aylar arasında sigara içen grupta 

skor azalarak en düĢük seviyeye ulaĢmıĢ, sigara içmeyen grupta ise değiĢmeyerek en 

düĢük seviyede kalmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 38 

 Tablo  4-14 Tüm bölgelerde sigara içen deney grubu (3. grup) ile sigara 

içmeyen deney grubuna (4. grup) ait DOKĠ skorları fark ortalamalarının gruplar 

arası incelenmesi 

 

DOKĠ 

3. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 1,64 1,30 1,96 1,17 -5,240 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,84 1,16 1,81 1,18 -1,240 0,215 

Başlangıç-6. Ay 1,88 1,16 2,02 1,17 -2,751 0,006 

1.Ay-3. Ay 0,19 1,26 -0,16 1,04 -8,106 0,000 

1.Ay-6. Ay 0,24 1,15 0,05 1,04 -4,290 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,04 0,97 0,21 0,88 -5,258 0,000 

  

  

 Deney grupları arasında (3. ve 4. grup) diĢeti oluğu kanama indeks skor farkları 

incelendiğinde baĢlangıç ile birinci ve altıncı ay arasında azalmanın sigara içmeyen 

grupta sigara içen gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Birinci ay ile üçüncü ay arasında deney grubunda  diĢeti oluğu kanama 

indeks skoru sigara içen grupta azalırken sigara içmeyen grupta artmıĢtır. Üçüncü ay ile 

altıncı ay arasında sigara içen grupta değiĢim olmazken sigara içmeyen grupta azalarak 

skor en alt düzeyine inmiĢtir.  
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 Tablo 4-15 Tüm bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara 

içen deney grubuna (3. grup) ait DOKĠ skorları fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi 

 

DOKĠ 

1. grup 3. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,90 1,12 1,64 1,30 -16,532 0,000 

Başlangıç-3. Ay 0,81 1,28 1,84 1,16 -19,730 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,08 1,15 1,88 1,16 -16,980 0,000 

1.Ay-3. Ay -0,09 1,25 0,19 1,26 -5,594 0,000 

1.Ay-6. Ay 0,19 1,00 0,24 1,15 -1,528 0,127 

3.Ay-6. Ay 0,26 1,08 0,04 0,97 -4,999 0,000 

  

 Sigara içen gruplar arasında (1. ve 3. grup) diĢeti oluğu kanama indeks skor 

farkları incelendiğinde baĢlangıç ile birinci, üçüncü ve altıncı ay arasında azalmanın 

deney grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Birinci ay ile üçüncü ay arasında kontrol grubunda diĢeti oluğu 

kanama indeksi skoru artarken deney grubunda azalmıĢtır. Üçüncü ay ile altıncı ay 

arasında kontrol grubunda azalma deney grubuna göre daha fazla olmuĢtur.  
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 Tablo 4-16 Tüm bölgelerde sigara içmeyen kontrol grubu (2. grup)  ile 

sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait DOKĠ skorları fark ortalamalarının 

gruplar arası incelenmesi 

 

DOKĠ 

2. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 1,36 0,98 1,96 1,17 -14,333 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,67 1,06 1,81 1,18 -2,693 0,007 

Başlangıç-6. Ay 1,68 1,02 2,02 1,17 -8,386 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,31 0,85 -0,16 1,04 -13,286 0,000 

1.Ay-6. Ay 0,32 0,87 0,05 1,04 -8,771 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,01 0,80 0,21 0,88 -5,961 0,000 

 

  

 Sigara içmeyen gruplar arasında (2. ve 4. grup) diĢeti oluğu kanama indeks skor 

farkları incelendiğinde baĢlangıç ile birinci, üçüncü ve altıncı ay arasında azalmanın 

deney grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Birinci ay ile üçüncü ay arasında kontrol grubunda skordaki azalma 

devam ederken deney grubunda skor artmıĢtır. Üçüncü aydan altıncı aya kadarki sürede 

kontrol grubunda değiĢim olmazken deney grubunda skor en alt düzeyine inmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

Tablo 4-17 Tüm bölgelerde SCD ortalamalarının grup içi değerlendirmesi 

SCD 
1. grup 2. grup 3. grup 4. grup 

Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -14,143 0,000 -23,180 0,000 -20,258 0,000 -21,482 0,000 

Başlangıç-3. Ay -18,014 0,000 -24,429 0,000 -19,245 0,000 -21,421 0,000 

Başlangıç-6. Ay -18,111 0,000 -25,925 0,000 -21,511 0,000 -22,682 0,000 

1.Ay-3. Ay -7,607 0,000 -6,380 0,000 -0,741 0,459 -0,588 0,557 

1.Ay-6. Ay -7,800 0,000 -12,155 0,000 -3,452 0,001 -6,169 0,000 

3.Ay-6. Ay -1,235 0,217 -7,170 0,000 -2,567 0,010 -5,712 0,000 

 

 Sondalanabilir cep derinliği tüm gruplarda birinci, üçüncü ve altıncı ayda 

baĢlangıç skorlarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma göstermiĢtir. 

 Sigara içen kontrol grubunda (1. grup) sondalanabilir cep derinliği bir, üç ve 

altıncı aylar arasında azalmaya devam etmiĢtir. Üçüncü aydan altıncı aya oluĢan 

değiĢim istatistiksel anlamlı değildir. 

 Sigara içmeyen kontrol grubunda (2. grup) sondalanabilir cep derinliği birinci ay 

ile üçüncü ve altıncı aylar arasında düzenli olarak düĢmüĢtür. 

 Sigara içen deney grubunda (3. grup) sondalanabilir cep derinliği farkı birinci ay 

ile üçüncü ay arasında istatistiksel anlamlı olmamıĢ, üçüncü ay ile altıncı ay arasında 

azalmaya devam etmiĢtir. 

 Sigara içmeyen deney grubunda (4. grup) sondalanabilir cep derinliği farkı 

birinci ay ile üçüncü ay arasında istatistiksel anlamlı olmamıĢ, üçüncü ay ile altıncı ay 

arasında azalmaya devam etmiĢtir. 

ġekil 4-3 Tüm bölgelerde SCD skorları değiĢimleri 
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 Tablo 4-18 Tüm bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup) ile sigara 

içmeyen kontrol grubuna (2. Grup) ait SCD fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi 

SCD 

1. grup 2. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,59 1,32 1,03 1,47 -7,127 0,000 

Başlangıç-3. Ay 0,84 1,43 1,17 1,53 -5,586 0,000 

Başlangıç-6. Ay 0,88 1,43 1,33 1,61 -6,798 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,24 1,05 0,14 0,91 -2,004 0,045 

1.Ay-6. Ay 0,28 1,20 0,31 1,00 -0,937 0,349 

3.Ay-6. Ay 0,04 1,11 0,16 0,93 -2,994 0,003 

 

Kontrol grupları arasında (1. ve 2. grup) sondalanabilir cep derinliği farkları 

incelendiğinde baĢlangıç ile birinci, üçüncü ve altıncı ay arasında azalmanın sigara 

içmeyen grupta sigara içen gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Üçüncü ay ile altıncı ay arasında sigara içmeyen grupta cep sığlaĢması 

daha fazla olmuĢtur. 
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 Tablo 4-19 Tüm bölgelerde sigara içen deney grubu (3. grup) ile sigara 

içmeyen deney grubuna (4. grup) ait SCD fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi 

 

SCD 

3. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,81 1,28 1,00 1,32 -3,310 0,001 

Başlangıç-3. Ay 0,79 1,46 1,01 1,33 -3,422 0,001 

Başlangıç-6. Ay 0,90 1,30 1,16 1,41 -4,720 0,000 

1.Ay-3. Ay -0,01 1,14 0,01 0,89 -0,310 0,757 

1.Ay-6. Ay 0,09 0,97 0,16 0,93 -2,233 0,026 

3.Ay-6. Ay 0,10 1,12 0,15 0,91 -3,038 0,002 

 

 

Deney grupları arasında (3. ve 4. grup) sondalanabilir cep derinliği farkları 

incelendiğinde baĢlangıç ile birinci, üçüncü ve altıncı ay arasında azalmanın sigara 

içmeyen grupta sigara içen gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Üçüncü ay ile altıncı ay arasında sigara içmeyen grupta cep sığlaĢması 

daha fazla olmuĢtur. 
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 Tablo 4-20 Tüm bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup) ile sigara 

içen deney grubuna (3. grup) ait SCD fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi 

 

SCD 

1. grup 3. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,59 1,32 0,81 1,28 -3,827 0,000 

Başlangıç-3. Ay 0,84 1,43 0,79 1,46 -0,090 0,928 

Başlangıç-6. Ay 0,88 1,43 0,90 1,30 -0,193 0,847 

1.Ay-3. Ay 0,24 1,05 -0,01 1,14 -4,825 0,000 

1.Ay-6. Ay 0,28 1,20 0,09 0,97 -4,394 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,04 1,11 0,10 1,12 -0,131 0,896 

 

 

Deney grupları arasında (3. ve 4. grup) sondalanabilir cep derinliği farkları 

incelendiğinde baĢlangıç ile birinci, üçüncü ve altıncı ay arasında azalmanın sigara 

içmeyen grupta sigara içen gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Üçüncü ay ile altıncı ay arasında sigara içmeyen grupta cep sığlaĢması 

daha fazla olmuĢtur. 
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 Tablo 4-21 Tüm bölgelerde sigara içmeyen kontrol grubu (2. grup)  ile 

sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait SCD fark ortalamalarının gruplar 

arası incelenmesi 

 

SCD 

2. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 1,03 1,47 1,00 1,32 -0,262 0,793 

Başlangıç-3. Ay 1,17 1,53 1,01 1,33 -2,352 0,019 

Başlangıç-6. Ay 1,33 1,61 1,16 1,41 -2,636 0,008 

1.Ay-3. Ay 0,14 0,91 0,01 0,89 -3,536 0,000 

1.Ay-6. Ay 0,31 1,00 0,16 0,93 -3,841 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,16 0,93 0,15 0,91 -0,414 0,679 

 

 

Sigara içmeyen gruplar arasında (2. ve 4. grup) sondalanabilir cep derinliği 

farkları incelendiğinde baĢlangıca göre altıncı ayda kontrol grubunda sondalanabilir cep 

derinliği daha fazla azalmıĢ diğer aylarda fark görülmemiĢtir. Birinci aya göre üçüncü 

ve altıncı ayda kontrol grubunda sondalanabilir cep derinliği daha fazla azalmıĢtır. 
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Tablo 4-22 BaĢlangıç SCD 4, 5 ve 6 mm olan bölgelerde SCD’nin grup ve 

aylara göre durumları 

Grup 

no 

 Klinik 

Değer  Minimum Maksimum Ort. 

Std. 

Sap. 

1,00 SCD0 4,00 6,00 4,89 0,63 

  SCD1 1,00 7,00 3,78 1,13 

  SCD3 0,00 7,00 3,49 1,11 

  SCD6 1,00 9,00 3,41 1,11 

2,00 SCD0 4,00 6,00 4,82 0,68 

  SCD1 1,00 7,00 3,08 1,01 

  SCD3 1,00 7,00 2,83 0,97 

  SCD6 1,00 7,00 2,69 0,98 

3,00 SCD0 4,00 6,00 4,75 0,61 

  SCD1 1,00 7,00 3,14 1,01 

  SCD3 0,00 8,00 3,13 1,15 

  SCD6 0,00 7,00 3,05 1,05 

4,00 SCD0 4,00 6,00 4,96 0,66 

  SCD1 1,00 7,00 3,36 1,05 

  SCD3 0,00 7,00 3,33 1,06 

  SCD6 1,00 7,00 3,17 1,07 

 

Tablo 4-23 BaĢlangıç SCD 7 mm ve üstü olan bölgelerde SCD’nin grup ve 

aylara göre durumları 

Grup 

no 

 Klinik 

Değer  Minimum Maksimum Ort. 

Std. 

Sap. 

1,00 SCD0 7,00 10,00 7,52 0,82 

  SCD1 2,00 9,00 5,46 1,65 

  SCD3 1,00 9,00 4,74 1,88 

  SCD6 1,00 10,00 4,64 1,65 

2,00 SCD0 7,00 10,00 7,50 0,80 

  SCD1 1,00 10,00 4,20 1,49 

  SCD3 1,00 10,00 3,96 1,51 

  SCD6 1,00 9,00 3,55 1,49 

3,00 SCD0 7,00 10,00 7,24 0,61 

  SCD1 1,00 8,00 4,39 1,61 

  SCD3 0,00 8,00 4,07 1,73 

  SCD6 2,00 8,00 3,94 1,53 

4,00 SCD0 7,00 10,00 7,27 0,63 

  SCD1 0,00 7,00 4,20 1,56 

  SCD3 2,00 8,00 4,24 1,41 

  SCD6 2,00 8,00 3,79 1,44 
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ġekil 4-4 BaĢlangıç SCD 4, 5 ve 6 mm olan bölgelerde SCD skorları değiĢimleri 

 

 

ġekil 4-5 BaĢlangıç SCD 7 mm ve üstü olan bölgelerde SCD skorları değiĢimleri 
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Tablo 4-24 Her grupta baĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgeler ile  7 mm ve 

daha derin olan bölgeler arasında SCD fark ortalamalarının değerlendirmesi 

 

SCD 
1. grup 2. grup 3. grup 4. grup 

Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -6,549 0,000 -11,482 0,000 -6,523 0,000 -8,906 0,000 

Başlangıç-3. Ay -8,104 0,000 -11,591 0,000 -7,425 0,000 -8,780 0,000 

Başlangıç-6. Ay -9,709 0,000 -12,456 0,000 -8,260 0,000 -10,077 0,000 

1.Ay-3. Ay -2,392 0,017 -0,520 0,603 -2,029 0,042 -0,264 0,792 

1.Ay-6. Ay -2,082 0,037 -2,177 0,029 -2,119 0,034 -2,212 0,027 

3.Ay-6. Ay -0,126 0,900 -2,310 0,021 -0,595 0,552 -1,943 0,052 

 

 

Tüm gruplarda baĢlangıç SCD 7 mm ve daha derin olan bölgeler, baĢlangıç SCD 

4-6 mm olan bölgelere göre birinci, üçüncü ve altıncı ayda baĢlangıç derinliklerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla azalma göstermiĢtir. 

 Sigara içen kontrol grubunda (1. grup) sondalanabilir cep derinliği birinci ay ile 

üçüncü ve altıncı ay arasında SCD 7 mm ve daha derin olan bölgelerde baĢlangıç SCD 

4-6 mm olan bölgelere göre daha fazla azalmıĢtır. 

 Sigara içmeyen kontrol grubunda (2. grup) sondalanabilir cep derinliği birinci ay 

ve üçüncü ay ile altıncı ay arasında SCD 7 mm ve daha derin olan bölgelerde baĢlangıç 

SCD 4-6 mm olan bölgelere göre daha fazla azalmıĢtır.  

 Sigara içen deney grubunda (3. grup) sondalanabilir cep derinliği birinci ay ile 

üçüncü ve altıncı ay arasında SCD 7 mm ve daha derin olan bölgelerde baĢlangıç SCD 

4-6 mm olan bölgelere göre daha fazla azalmıĢtır. 

 Sigara içmeyen deney grubunda (4. grup) sondalanabilir cep derinliği birinci ay 

altıncı ay arasında SCD 7 mm ve daha derin olan bölgelerde baĢlangıç SCD 4-6 mm 

olan bölgelere göre daha fazla azalmıĢtır. 
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 Tablo 4-25 BaĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerde sigara içen kontrol 

grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen kontrol grubuna (2. Grup) ait SCD fark 

ortalamalarının gruplar arası incelenmesi 

SCD 

1. grup 2. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 1,10 1,08 1,74 1,05 -9,063 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,40 1,13 1,99 1,07 -8,466 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,48 1,12 2,13 1,12 -9,103 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,30 1,09 0,25 0,90 -0,928 0,353 

1.Ay-6. Ay 0,37 1,23 0,39 1,01 -0,350 0,727 

3.Ay-6. Ay 0,08 1,15 0,14 0,89 -0,821 0,412 

Kontrol grupları arasında (1. ve 2. grup) sondalanabilir cep derinliği farkları 

incelendiğinde baĢlangıç ile birinci, üçüncü ve altıncı ay arasında azalmanın sigara 

içmeyen grupta sigara içen gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla olduğu 

gözlemlenmiĢtir. 

 Tablo 4-26 BaĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerde sigara içen deney grubu 

(3. grup) ile sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait SCD fark ortalamalarının 

gruplar arası incelenmesi 

SCD 

3. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 1,61 1,04 1,60 1,01 -0,234 0,815 

Başlangıç-3. Ay 1,62 1,19 1,63 1,04 -0,241 0,810 

Başlangıç-6. Ay 1,70 1,11 1,80 1,10 -1,534 0,125 

1.Ay-3. Ay 0,01 1,16 0,02 0,97 -0,612 0,541 

1.Ay-6. Ay 0,08 1,07 0,19 1,08 -1,595 0,111 

3.Ay-6. Ay 0,07 1,23 0,17 1,04 -2,472 0,013 

Deney grupları arasında (3. ve 4. grup) sondalanabilir cep derinliği farkları 

incelendiğinde azalmanın aylar içinde farkların anlamlı olmadığı gözlenmiĢtir. 
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 Tablo 4-27 BaĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerde sigara içen kontrol 

grubu (1. grup)  ile sigara içen deney grubuna (3. grup) ait SCD fark 

ortalamalarının gruplar arası incelenmesi 

SCD 

1. grup 3. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 1,10 1,08 1,61 1,04 -7,105 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,40 1,13 1,62 1,19 -3,593 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,48 1,12 1,70 1,11 -2,861 0,004 

1.Ay-3. Ay 0,30 1,09 0,01 1,16 -3,651 0,000 

1.Ay-6. Ay 0,37 1,23 0,08 1,07 -4,532 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,08 1,15 0,07 1,23 -1,202 0,229 

Sigara içen gruplar arasında (1. ve 3. grup) sondalanabilir cep derinliği farkları 

incelendiğinde baĢlangıca göre birinci, üçüncü ve altıncı aylarda deney grubunda 

sondalanabilir cep derinliğinin daha fazla azaldığı görülmüĢtür. Birinci aya göre üçüncü 

ve altıncı ayda kontrol grubunda sondalanabilir cep derinliği daha fazla azalmıĢtır. 

 Tablo 4-28 BaĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerde sigara içmeyen kontrol 

grubu (2. grup)  ile sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait SCD fark 

ortalamalarının gruplar arası incelenmesi 

SCD 

2. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 1,74 1,05 1,60 1,01 -2,126 0,034 

Başlangıç-3. Ay 1,99 1,07 1,63 1,04 -5,517 0,000 

Başlangıç-6. Ay 2,13 1,12 1,80 1,10 -4,904 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,25 0,90 0,02 0,97 -3,622 0,000 

1.Ay-6. Ay 0,39 1,01 0,19 1,08 -2,993 0,003 

3.Ay-6. Ay 0,14 0,89 0,17 1,04 -0,362 0,717 

Sigara içmeyen gruplar arasında (2. ve 4. grup) sondalanabilir cep derinliği 

farkları incelendiğinde baĢlangıca göre üçüncü ve altıncı aylarda kontrol grubunda 

sondalanabilir cep derinliğinin daha fazla azaldığı görülmüĢtür. Birinci aya göre üçüncü 

ve altıncı ayda kontrol grubunda sondalanabilir cep derinliği daha fazla azalmıĢtır. 
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 Tablo 4-29 BaĢlangıç SCD  7mm ve üstü olan bölgelerde sigara içen kontrol 

grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen kontrol grubuna (2. Grup) ait SCD fark 

ortalamalarının gruplar arası incelenmesi 

SCD 

1. grup 2. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 2,07 1,47 3,30 1,56 -6,419 0,000 

Başlangıç-3. Ay 2,79 1,72 3,55 1,50 -4,209 0,000 

Başlangıç-6. Ay 2,89 1,40 3,95 1,62 -5,482 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,65 1,40 0,24 1,23 -2,113 0,035 

1.Ay-6. Ay 0,77 1,72 0,65 1,41 -0,457 0,648 

3.Ay-6. Ay 0,12 1,66 0,40 1,42 -1,573 0,116 

Kontrol grupları arasında (1. ve 2. grup) sondalanabilir cep derinliği farkları 

incelendiğinde baĢlangıç ile birinci, üçüncü ve altıncı ay arasında azalmanın sigara 

içmeyen grupta sigara içen gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla olduğu 

gözlemlenmiĢtir. 

 Tablo 4-30 BaĢlangıç SCD  7mm ve üstü olan bölgelerde sigara içen deney 

grubu (3. grup) ile sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait SCD fark 

ortalamalarının gruplar arası incelenmesi 

SCD 

3. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 2,85 1,66 3,06 1,66 -0,467 0,640 

Başlangıç-3. Ay 3,16 1,78 3,03 1,52 -0,889 0,374 

Başlangıç-6. Ay 3,31 1,53 3,48 1,56 -0,428 0,669 

1.Ay-3. Ay 0,31 1,32 -0,04 1,35 -1,637 0,102 

1.Ay-6. Ay 0,48 1,36 0,41 1,28 -0,218 0,827 

3.Ay-6. Ay 0,15 1,28 0,45 1,16 -1,746 0,081 

Deney grupları arasında (3. ve 4. grup) sondalanabilir cep derinliği farkları 

incelendiğinde azalmanın aylar içinde paralel olduğu gözlenmiĢtir. 
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 Tablo 4-31 BaĢlangıç SCD  7mm ve üstü olan bölgelerde sigara içen kontrol 

grubu (1. grup)  ile sigara içen deney grubuna (3. grup) ait SCD fark 

ortalamalarının gruplar arası incelenmesi 

SCD 

1. grup 3. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 2,07 1,47 2,85 1,66 -3,414 0,001 

Başlangıç-3. Ay 2,79 1,72 3,16 1,78 -1,961 0,050 

Başlangıç-6. Ay 2,89 1,40 3,31 1,53 -2,281 0,023 

1.Ay-3. Ay 0,65 1,40 0,31 1,32 -1,301 0,193 

1.Ay-6. Ay 0,77 1,72 0,48 1,36 -1,266 0,205 

3.Ay-6. Ay 0,12 1,66 0,15 1,28 -0,009 0,993 

 

Sigara içen gruplar arasında (1. ve 3. grup) sondalanabilir cep derinliği farkları 

incelendiğinde baĢlangıca göre birinci ayda deney grubunda sondalanabilir cep 

derinliğinin daha fazla azaldığı görülmüĢtür. 

 Tablo 4-32 BaĢlangıç SCD 7mm ve üstü olan bölgelerde sigara içmeyen 

kontrol grubu (2. grup)  ile sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait SCD fark 

ortalamalarının gruplar arası incelenmesi 

SCD 

2. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 3,30 1,56 3,06 1,66 -1,448 0,148 

Başlangıç-3. Ay 3,55 1,50 3,03 1,52 -2,676 0,007 

Başlangıç-6. Ay 3,95 1,62 3,48 1,56 -2,255 0,024 

1.Ay-3. Ay 0,24 1,23 -0,04 1,35 -1,721 0,085 

1.Ay-6. Ay 0,65 1,41 0,41 1,28 -1,078 0,281 

3.Ay-6. Ay 0,40 1,42 0,45 1,16 -0,172 0,864 

Sigara içmeyen gruplar arasında (2. ve 4. grup) sondalanabilir cep derinliği 

farkları incelendiğinde baĢlangıca göre üçüncü ayda kontrol grubunda sondalanabilir 

cep derinliğinin daha fazla azaldığı görülmüĢtür. 
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Tablo 4-33 Tüm bölgelerde KAD ortalamalarının gruplar içi değerlendirmesi 

KAD 
1. grup 2. grup 3. grup 4. grup 

Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -7,716 0,000 -19,024 0,000 -13,844 0,000 -13,029 0,000 

Başlangıç-3. Ay -11,682 0,000 -19,665 0,000 -14,856 0,000 -11,603 0,000 

Başlangıç-6. Ay -9,833 0,000 -20,307 0,000 -17,597 0,000 -14,634 0,000 

1.Ay-3. Ay -5,955 0,000 -2,371 0,018 -4,045 0,000 -1,647 0,100 

1.Ay-6. Ay -3,363 0,001 -5,546 0,000 -6,637 0,000 -2,964 0,003 

3.Ay-6. Ay -2,159 0,031 -3,663 0,000 -2,348 0,019 -4,654 0,000 

 

 Klinik ataĢman düzeyi tüm gruplarda birinci, üçüncü ve altıncı ayda baĢlangıç 

skorlarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma göstermiĢtir. 

 Sigara içen kontrol grubunda (1. grup) KAD birinci ay ile üçüncü ay arasında 

azalmıĢ, üçüncü ay ile altıncı ay arasında artmıĢtır. Birinci ay ile altıncı ay arasında 

azalma göstermiĢtir. 

Sigara içmeyen kontrol grubunda (2. grup) KAD birinci ay ile üçüncü ay 

arasında anlamlı bir değiĢiklik göztermezken birinci ve üçüncü aya göre altıncı ayda 

azalma göstermiĢtir.  

Sigara içen deney grubunda (3. grup) KAD birinci, üçüncü ve altıncı aylarda 

devamlı olarak azalmıĢtır. 

Sigara içmeyen deney grubunda (4. grup) KAD birinci ay ile üçüncü ay arasında 

anlamlı bir değiĢiklik göztermezken birinci ve üçüncü aya göre altıncı ayda azalma 

göstermiĢtir.  

ġekil 4-6 Tüm bölgelerde KAD skorları değiĢimleri 
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 Tablo 4-34 Tüm bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara 

içmeyen kontrol grubuna (2. Grup) ait KAD fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi 

KAD 

1. grup 2. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,33 1,43 0,78 1,46 -7,909 0,000 

Başlangıç-3. Ay 0,59 1,70 0,84 1,48 -4,991 0,000 

Başlangıç-6. Ay 0,54 1,84 0,94 1,62 -6,967 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,26 1,46 0,06 1,10 -3,247 0,001 

1.Ay-6. Ay 0,21 1,74 0,16 1,26 -0,728 0,467 

3.Ay-6. Ay -0,05 1,44 0,10 1,16 -3,729 0,000 

  

 Kontrol grupları arasında (1. ve 2. grup) klinik ataĢman düzeyi farkları 

incelendiğinde baĢlangıç ile birinci, üçüncü ve altıncı ay arasında azalmanın sigara 

içmeyen grupta sigara içen gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Birinci ay ile üçüncü ay arasında sigara içen grupta daha fazla azalma 

görülmüĢtür. Üçüncü ay ile altıncı ay arasında sigara içmeyen grupta cep sığlaĢması 

daha fazla olmuĢtur. 
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 Tablo 4-35 Tüm bölgelerde sigara içen deney grubu (3. grup) ile sigara 

içmeyen deney grubuna (4. grup) ait KAD fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi 

 

KAD 

3. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,56 1,46 0,60 1,50 -0,223 0,823 

Başlangıç-3. Ay 0,68 1,70 0,54 1,55 -2,417 0,016 

Başlangıç-6. Ay 0,82 1,58 0,71 1,54 -1,200 0,230 

1.Ay-3. Ay 0,12 1,44 -0,06 1,31 -3,764 0,000 

1.Ay-6. Ay 0,25 1,37 0,11 1,31 -1,985 0,047 

3.Ay-6. Ay 0,13 1,54 0,17 1,23 -2,300 0,021 

 

 

 Deney grupları arasında (3. ve 4. grup) KAD farkları incelendiğinde birinci ay 

ile üçüncü ay arasında sigara içen grupta azalırken sigara içmeyen grupta arttığı 

gözlemlenmiĢtir. 
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 Tablo 4-36 Tüm bölgelerde sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara 

içen deney grubuna (3. grup) ait KAD fark ortalamalarının gruplar arası 

incelenmesi 

KAD 

1. grup 3. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,33 1,43 0,56 1,46 -4,023 0,000 

Başlangıç-3. Ay 0,59 1,70 0,68 1,70 -2,359 0,018 

Başlangıç-6. Ay 0,54 1,84 0,82 1,58 -4,385 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,26 1,46 0,12 1,44 -1,491 0,136 

1.Ay-6. Ay 0,21 1,74 0,25 1,37 -1,435 0,151 

3.Ay-6. Ay -0,05 1,44 0,13 1,54 -2,714 0,007 

  Sigara içen gruplar arasında (1. ve 3. grup) sondalanabilir cep derinliği farkları 

incelendiğinde baĢlangıca göre birinci ve altıncı aylarda deney grubunda sondalanabilir 

cep derinliği daha fazla azalmıĢtır. Üçüncü ay ile altıncı ay arasında kontrol grubunda 

KAD artarken deney grubunda azalmıĢtır. 

 

 Tablo 4-37 Tüm bölgelerde sigara içmeyen kontrol grubu (2. grup)  ile 

sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait KAD fark ortalamalarının gruplar 

arası incelenmesi 

KAD 

2. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,78 1,46 0,60 1,50 -3,657 0,000 

Başlangıç-3. Ay 0,84 1,48 0,54 1,55 -5,068 0,000 

Başlangıç-6. Ay 0,94 1,62 0,71 1,54 -3,994 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,06 1,10 -0,06 1,31 -2,545 0,011 

1.Ay-6. Ay 0,16 1,26 0,11 1,31 -1,287 0,198 

3.Ay-6. Ay 0,10 1,16 0,17 1,23 -1,434 0,151 

 Sigara içmeyen gruplar arasında (2. ve 4. grup) sondalanabilir cep derinliği 

farkları incelendiğinde baĢlangıca göre birinci, üçüncü ve altıncı aylarda kontrol 

grubunda KAD daha fazla azalmıĢtır. 
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Tablo 4-38 BaĢlangıç SCD 4, 5 ve 6 mm olan bölgelerde KAD’nin grup ve 

aylara göre durumları 

Grup 

no 

 Klinik 

Değer  Minimum Maksimum Ort. 

Std. 

Sap. 

1,00 KAD0 4,00 10,00 5,67 1,35 

  KAD1 1,00 11,00 4,90 1,87 

  KAD3 0,00 10,00 4,60 1,86 

  KAD6 1,00 12,00 4,65 1,84 

2,00 KAD0 3,00 11,00 5,45 1,29 

  KAD1 1,00 13,00 4,07 1,73 

  KAD3 1,00 10,00 3,86 1,71 

  KAD6 1,00 12,00 3,78 1,80 

3,00 KAD0 4,00 10,00 5,43 1,37 

  KAD1 1,00 10,00 4,15 1,70 

  KAD3 0,00 10,00 3,96 1,78 

  KAD6 0,00 10,00 3,77 1,78 

4,00 KAD0 4,00 11,00 5,81 1,44 

  KAD1 1,00 10,00 4,77 1,87 

  KAD3 0,00 10,00 4,76 1,86 

  KAD6 1,00 10,00 4,61 1,85 

Tablo 4-39 BaĢlangıç SCD 7 mm ve üstü olan bölgelerde KAD’nin grup ve 

aylara göre durumları 

Grup 

no 

 Klinik 

Değer  Minimum Maksimum Ort. 

Std. 

Sap. 

1,00 KAD0 7,00 12,00 8,51 1,55 

  KAD1 2,00 13,00 6,82 2,27 

  KAD3 0,00 12,00 6,03 2,73 

  KAD6 0,00 12,00 5,83 2,54 

2,00 KAD0 7,00 13,00 7,62 1,28 

  KAD1 2,00 10,00 5,27 1,57 

  KAD3 1,00 12,00 5,20 1,78 

  KAD6 1,00 11,00 4,86 1,94 

3,00 KAD0 7,00 12,00 7,91 1,40 

  KAD1 2,00 10,00 5,85 2,05 

  KAD3 0,00 10,00 5,15 2,02 

  KAD6 0,00 11,00 5,06 2,47 

4,00 KAD0 7,00 13,00 7,96 1,25 

  KAD1 0,00 12,00 5,72 2,42 

  KAD3 2,00 12,00 5,74 2,11 

  KAD6 2,00 11,00 5,46 2,05 
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ġekil 4-7 BaĢlangıç SCD 4, 5 ve 6 mm olan bölgelerde KAD değiĢimleri 

 

 

ġekil 4-8 BaĢlangıç SCD 7 mm ve üstü olan bölgelerde KAD değiĢimleri 
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 Tablo 4-40 Her grupta baĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgeler ile  7 mm ve 

daha derin olan bölgeler arasında KAD fark ortalamalarının değerlendirmesi 

 

KAD 
1. grup 2. grup 3. grup 4. grup 

Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -5,597 0,000 -6,848 0,000 -3,463 0,001 -5,566 0,000 

Başlangıç-3. Ay -6,601 0,000 -6,116 0,000 -4,954 0,000 -6,687 0,000 

Başlangıç-6. Ay -8,049 0,000 -7,540 0,000 -5,365 0,000 -7,123 0,000 

1.Ay-3. Ay -1,741 0,082 -0,760 0,447 -2,499 0,012 -0,708 0,479 

1.Ay-6. Ay -2,446 0,014 -1,312 0,190 -1,639 0,101 -1,054 0,292 

3.Ay-6. Ay -0,668 0,504 -2,573 0,010 -0,270 0,787 -0,983 0,326 

 

  

 Tüm gruplarda baĢlangıç SCD 7 mm ve daha derin olan bölgeler, baĢlangıç SCD 

4-6 mm olan bölgelere göre birinci, üçüncü ve altıncı ayda baĢlangıç klinik ataĢman 

düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla azalma göstermiĢtir. 

Sigara içen kontrol grubunda (1. grup) KAD birinci ay ile altıncı ay arasında 

SCD 7 mm ve daha derin olan bölgelerde baĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelere göre 

daha fazla azalmıĢtır. 

Sigara içmeyen kontrol grubunda (2. grup) KAD üçüncü ay ile altıncı ay 

arasında SCD 7 mm ve daha derin olan bölgelerde baĢlangıç SCD 4-6 mm olan 

bölgelere göre daha fazla azalmıĢtır. 

Sigara içen deney grubunda (3. grup) KAD birinci ay ile üçüncü ay arasında 

SCD 7 mm ve daha derin olan bölgelerde baĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelere göre 

daha fazla azalmıĢtır. 

Sigara içmeyen deney grubunda (4. grup) KAD birinci aydan sonra istatistiksel 

anlamlı fark göstermemiĢtir. 
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Tablo 4-41 BaĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerde sigara içen kontrol 

grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen kontrol grubuna (2. Grup) ait KAD fark 

ortalamalarının gruplar arası incelenmesi 

KAD 

1. grup 2. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,78 1,29 1,38 1,32 -7,360 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,07 1,34 1,60 1,28 -6,588 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,02 1,44 1,68 1,46 -7,142 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,29 1,30 0,22 1,11 -0,850 0,395 

1.Ay-6. Ay 0,25 1,51 0,30 1,31 -0,401 0,688 

3.Ay-6. Ay -0,05 1,37 0,08 1,12 -1,034 0,301 

Kontrol grupları arasında (1. ve 2. grup) klinik ataĢman düzeyi farkları 

incelendiğinde baĢlangıç ile birinci, üçüncü ve altıncı ay arasında azalmanın sigara 

içmeyen grupta sigara içen gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla olduğu 

gözlemlenmiĢtir. 

Tablo 4-42 BaĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerde sigara içen deney grubu 

(3. grup) ile sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait KAD fark ortalamalarının 

gruplar arası incelenmesi 

KAD 

3. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 1,27 1,35 1,04 1,40 -2,323 0,020 

Başlangıç-3. Ay 1,47 1,59 1,05 1,43 -4,440 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,66 1,50 1,20 1,50 -4,342 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,20 1,49 0,01 1,37 -2,550 0,011 

1.Ay-6. Ay 0,38 1,60 0,16 1,48 -1,831 0,067 

3.Ay-6. Ay 0,19 1,80 0,15 1,43 -0,604 0,546 

  Deney grupları arasında (3. ve 4. grup) klinik ataĢman düzeyi farkları 

incelendiğinde baĢlangıca göre üçüncü ve altıncı aylarda klinik ataĢman düzeyinin 

sigara içen grupta daha fazla azaldığı gözlenmiĢtir. 
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Tablo 4-43 BaĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerde sigara içen kontrol 

grubu (1. grup)  ile sigara içen deney grubuna (3. grup) ait KAD fark 

ortalamalarının gruplar arası incelenmesi  

KAD 

1. grup 3. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,78 1,29 1,27 1,35 -5,784 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,07 1,34 1,47 1,59 -4,686 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,02 1,44 1,66 1,50 -6,332 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,29 1,30 0,20 1,49 -0,913 0,361 

1.Ay-6. Ay 0,25 1,51 0,38 1,60 -0,466 0,641 

3.Ay-6. Ay -0,05 1,37 0,19 1,80 -1,074 0,283 

 Sigara içen gruplar arasında (1. ve 3. grup) klinik ataĢman düzeyi farkları 

incelendiğinde baĢlangıca göre birinci, üçüncü ve altıncı aylarda deney grubunda klinik 

ataĢman düzeyinin daha fazla azaldığı görülmüĢtür. 

 

Tablo 4-44 BaĢlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerde sigara içmeyen kontrol 

grubu (2. grup)  ile sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait KAD fark 

ortalamalarının gruplar arası incelenmesi 

KAD 

2. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 1,38 1,32 1,04 1,40 -3,828 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,60 1,28 1,05 1,43 -6,242 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,68 1,46 1,20 1,50 -5,138 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,22 1,11 0,01 1,37 -2,837 0,005 

1.Ay-6. Ay 0,30 1,31 0,16 1,48 -1,866 0,062 

3.Ay-6. Ay 0,08 1,12 0,15 1,43 -0,830 0,406 

 Sigara içmeyen gruplar arasında (2. ve 4. grup) klinik ataĢman düzeyi farkları 

incelendiğinde baĢlangıca göre birinci, üçüncü ve altıncı aylarda kontrol grubunda 

klinik ataĢman düzeyinin daha fazla azaldığı görülmüĢtür. Birinci ay ile üçüncü ay 

arasında kontrol grubunda klinik ataĢman düzeyinin daha fazla azaldığı görülmüĢtür. 
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Tablo 4-45 BaĢlangıç SCD  7mm ve üstü olan bölgelerde sigara içen kontrol 

grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen kontrol grubuna (2. Grup) ait KAD fark 

ortalamalarının gruplar arası incelenmesi 

KAD 

1. grup 2. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 1,69 1,59 2,35 1,49 -3,559 0,000 

Başlangıç-3. Ay 2,48 2,36 2,42 1,44 -0,934 0,350 

Başlangıç-6. Ay 2,67 2,44 2,76 1,71 -1,042 0,297 

1.Ay-3. Ay 0,79 2,37 0,07 1,43 -2,388 0,017 

1.Ay-6. Ay 0,99 2,79 0,42 1,69 -1,081 0,280 

3.Ay-6. Ay 0,20 2,13 0,34 1,65 -1,354 0,176 

 

 Kontrol grupları arasında (1. ve 2. grup ) klinik ataĢman düzeyi farkları 

incelendiğinde baĢlangıç ile birinci ay arasında azalmanın sigara içmeyen grupta sigara 

içen gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla olduğu gözlemlenmiĢtir. 

 

Tablo 4-46 BaĢlangıç SCD  7mm ve üstü olan bölgelerde sigara içen deney 

grubu (3. grup) ile sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait KAD fark 

ortalamalarının gruplar arası incelenmesi 

KAD 

3. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 2,06 2,08 2,24 2,15 -0,442 0,659 

Başlangıç-3. Ay 2,76 2,18 2,22 1,77 -1,397 0,162 

Başlangıç-6. Ay 2,85 2,41 2,50 1,72 -1,499 0,134 

1.Ay-3. Ay 0,70 1,62 -0,02 1,98 -2,101 0,036 

1.Ay-6. Ay 0,79 1,84 0,27 1,94 -1,226 0,220 

3.Ay-6. Ay 0,09 2,14 0,28 1,60 -1,076 0,282 

 Deney grupları arasında (3. ve 4. grup) klinik ataĢman düzeyi değiĢimleri 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır. 
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Tablo 4-47 BaĢlangıç SCD 7mm ve üstü olan bölgelerde sigara içen kontrol 

grubu (1. grup)  ile sigara içen deney grubuna (3. grup) ait KAD fark 

ortalamalarının gruplar arası incelenmesi  

KAD 

1. grup 3. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 1,69 1,59 2,06 2,08 -1,477 0,140 

Başlangıç-3. Ay 2,48 2,36 2,76 2,18 -1,320 0,187 

Başlangıç-6. Ay 2,67 2,44 2,85 2,41 -1,394 0,163 

1.Ay-3. Ay 0,79 2,37 0,70 1,62 -0,563 0,573 

1.Ay-6. Ay 0,99 2,79 0,79 1,84 -0,067 0,946 

3.Ay-6. Ay 0,20 2,13 0,09 2,14 -0,220 0,826 

 Sigara içen gruplar arasında (1. ve 3. grup) klinik ataĢman düzeyi değiĢimleri 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır. 

 

Tablo 4-48  BaĢlangıç SCD 7mm ve üstü olan bölgelerde sigara içmeyen 

kontrol grubu (2. grup)  ile sigara içmeyen deney grubuna (4. grup) ait SCD fark 

ortalamalarının gruplar arası incelenmesi 

KAD 

2. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 2,35 1,49 2,24 2,15 -0,603 0,546 

Başlangıç-3. Ay 2,42 1,44 2,22 1,77 -0,908 0,364 

Başlangıç-6. Ay 2,76 1,71 2,50 1,72 -1,151 0,250 

1.Ay-3. Ay 0,07 1,43 -0,02 1,98 -0,055 0,956 

1.Ay-6. Ay 0,42 1,69 0,27 1,94 -0,599 0,549 

3.Ay-6. Ay 0,34 1,65 0,28 1,60 -0,287 0,774 

 Sigara içmeyen gruplar arasında (2. ve 4. grup) klinik ataĢman düzeyi 

değiĢimleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır. 
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4.2. BĠYOKĠMYASAL ÖLÇÜMLER 

 

Tablo 4-49 Biyokimyasal değerlerin grup ve aylara göre durumu 

Grup Biyokim. Minimum Maksimum Ort. 

Std. 

Dev. 

no Değer         

1 TNF-α 0 0,48 0,83 0,66 0,10 

  TNF-α 1 0,44 7,73 1,85 2,31 

  TNF-α 3 0,48 3,68 1,84 1,25 

  TNF-α 6 1,82 7,13 3,01 1,62 

  IL-1β 0 0,04 3,12 1,05 1,27 

  IL-1β 1 0,03 1,51 0,49 0,48 

  IL-1β 3 0,04 0,97 0,31 0,35 

  IL-1β 6 0,2 1,15 0,57 0,30 

  MMP-8 0 0,95 2,66 1,84 0,52 

  MMP-8 1 1,09 6,48 2,06 1,69 

  MMP-8 3 1,52 4,2 2,43 0,83 

  MMP-8 6 0,86 5,44 2,84 1,73 

  TIMP-1 0 0,12 0,86 0,43 0,27 

  TIMP-1 1 0,08 1,34 0,69 0,47 

  TIMP-1 3 0,14 4,21 0,91 1,41 

  TIMP-1 6 0,07 1,72 0,58 0,55 

2 TNF-α 0 0,29 2,36 0,82 0,57 

  TNF-α 1 0,44 1,32 0,75 0,36 

  TNF-α 3 1,32 7,65 3,27 1,77 

  TNF-α 6 0,17 2,98 1,74 0,94 

  IL-1β 0 0,05 7,2 1,93 2,03 

  IL-1β 1 0,04 1,6 0,33 0,53 

  IL-1β 3 0,26 3,53 0,96 1,05 

  IL-1β 6 0,12 2,74 0,57 0,79 

  MMP-8 0 1,28 2,99 1,93 0,53 

  MMP-8 1 0,56 3,66 2,01 0,98 

  MMP-8 3 2,25 7,12 3,73 1,86 

  MMP-8 6 0,4 4,87 2,49 1,32 

  TIMP-1 0 0,11 4,64 0,90 1,36 

  TIMP-1 1 0,12 0,85 0,41 0,29 

  TIMP-1 3 0,14 0,82 0,31 0,26 

  TIMP-1 6 0,13 0,75 0,36 0,24 
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Tablo 4-50 Biyokimyasal değerlerin grup ve aylara göre durumu (devam) 

Grup Biyokim. Minimum Maksimum Ort. 

Std. 

Dev. 

no Değer         

3 TNF-α 0 0,48 2,39 0,86 0,59 

  TNF-α 1 0,48 0,9 0,69 0,15 

  TNF-α 3 1,02 3,97 2,38 0,81 

  TNF-α 6 0,83 2,87 1,89 0,74 

  IL-1β 0 0,12 2,34 0,91 0,79 

  IL-1β 1 0,04 3,08 0,73 1,01 

  IL-1β 3 0,27 2,87 0,99 0,83 

  IL-1β 6 0,1 1,01 0,51 0,32 

  MMP-8 0 1,13 4,6 2,22 0,99 

  MMP-8 1 1,27 2,19 1,76 0,35 

  MMP-8 3 0,49 12,1 3,88 3,49 

  MMP-8 6 1,55 3,69 2,35 0,75 

  TIMP-1 0 0,37 1,42 0,76 0,36 

  TIMP-1 1 0,11 0,71 0,40 0,23 

  TIMP-1 3 0,21 1,7 0,59 0,46 

  TIMP-1 6 0,23 1,13 0,72 0,32 

4 TNF-α 0 0,48 2,47 0,81 0,63 

  TNF-α 1 0,33 2,17 1,03 0,66 

  TNF-α 3 1,21 3,46 2,45 0,63 

  TNF-α 6 0,29 4,27 2,00 1,27 

  IL-1β 0 0,07 2,54 0,88 0,93 

  IL-1β 1 0,06 0,7 0,23 0,24 

  IL-1β 3 0,19 0,98 0,66 0,27 

  IL-1β 6 0,08 0,49 0,24 0,15 

  MMP-8 0 0,52 2,95 1,83 0,86 

  MMP-8 1 1,47 2,53 1,90 0,38 

  MMP-8 3 1,73 14,1 3,70 3,96 

  MMP-8 6 1,13 9,07 2,60 2,52 

  TIMP-1 0 0,34 0,82 0,49 0,18 

  TIMP-1 1 0,17 2,94 0,92 1,10 

  TIMP-1 3 0,19 1,32 0,61 0,39 

  TIMP-1 6 0,15 0,39 0,25 0,07 
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Tablo 4-51 Her grupta TNF-α düzeyinin grup içi fark ortalamalarının 

değerlendirilmesi 

TNF-α 
1. grup 2. grup 3. grup 4. grup 

Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -1,958 0,050 -0,296 0,767 -0,070 0,944 -0,533 0,594 

Başlangıç-3. Ay -2,028 0,043 -2,803 0,005 -2,194 0,028 -2,666 0,008 

Başlangıç-6. Ay -2,666 0,008 -2,395 0,017 -2,521 0,012 -1,955 0,051 

 

Sigara içen kontrol grubunda (1. grup) TNF-α düzeyi baĢlangıç durumuna göre 

birinci ayda istatistiksel fark göstermezken üçüncü ve altıncı ayda artma göstermiĢtir. 

 Sigara içmeyen kontrol grubunda (2. grup) TNF-α düzeyi baĢlangıç durumuna 

göre birinci ayda istatistiksel fark göstermezken üçüncü ve altıncı ayda artma 

göstermiĢtir. 

 Sigara içen deney grubunda (3. grup) TNF-α düzeyi baĢlangıç durumuna göre 

birinci ayda istatistiksel fark göstermezken üçüncü ve altıncı ayda artma göstermiĢtir. 

 Sigara içmeyen deney grubunda (4. grup) TNF-α düzeyi baĢlangıç durumuna 

göre ilk ay istatistiksel fark göstermezken üçüncü ayda anlamlı derecede artmıĢtır. 

Altıncı ayda ise baĢlangıç düzeyine yaklaĢmıĢtır. 
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Tablo 4-52 Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen kontrol 

grubu (2. Grup) arasında TNF-α düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi 

TNF-α 

pg 

1. grup 2. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay -1,1922 2,31093 0,0667 0,47159 -1,767 0,077 

Başlangıç-3. Ay -1,2000 1,23633 -2,4520 1,71139 -1,510 0,131 

Başlangıç-6. Ay -2,3444 1,68658 -0,9160 0,91211 -2,449 0,014 

 

Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen kontrol grubu (2. Grup) 

arasında TNF-α düzeyi değiĢiklikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

 

Tablo 4-53 Sigara içen deney grubu (3. grup)  ile sigara içmeyen deney 

grubu (4. Grup) arasında TNF-α düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi 

TNF-α 

pg 

3. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,1756 0,67639 -0,2178 0,70171 -0,575 0,565 

Başlangıç-3. Ay -1,5200 1,27671 -1,6400 0,83424 -0,221 0,825 

Başlangıç-6. Ay -1,0013 0,63918 -1,1900 1,53717 -0,241 0,810 

 

Sigara içen deney grubu (3. grup)  ile sigara içmeyen deney grubu (4. Grup) 

arasında TNF-α düzeyi değiĢiklikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 
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Tablo 4-54 Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içen deney grubu 

(3. grup)  arasında TNF-α düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi 

TNF-α 

pg 

1. grup 3. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay -1,1922 2,31093 0,1756 0,67639 -1,811 0,070 

Başlangıç-3. Ay -1,2000 1,23633 -1,5200 1,27671 -0,867 0,386 

Başlangıç-6. Ay -2,3444 1,68658 -1,0013 0,63918 -2,552 0,011 

 

Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içen deney grubu (3. grup)  

arasında TNF-α düzeyi değiĢiklikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

 

Tablo 4-55 Sigara içmeyen kontrol grubu (2. Grup) ile sigara içmeyen 

deney grubu (4. Grup) arasında TNF-α düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi 

TNF-α 

pg 

2. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,0667 0,47159 -0,2178 0,70171 -0,663 0,507 

Başlangıç-3. Ay -2,4520 1,71139 -1,6400 0,83424 -1,266 0,205 

Başlangıç-6. Ay -0,9160 0,91211 -1,1900 1,53717 -0,490 0,624 

 

Sigara içmeyen kontrol grubu (2. Grup) ile sigara içmeyen deney grubu (4. 

Grup) arasında TNF-α düzeyi değiĢiklikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 
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Tablo 4-56 Her grupta IL-1β düzeyinin grup içi fark ortalamalarının 

değerlendirilmesi 

IL-1β 
1. grup 2. grup 3. grup 4. grup 

Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -1,120 0,263 -1,960 0,050 -0,840 0,401 -1,752 0,080 

Başlangıç-3. Ay -2,117 0,034 -1,478 0,139 -0,140 0,889 -0,280 0,779 

Başlangıç-6. Ay -0,280 0,779 -1,886 0,059 -1,260 0,208 -1,540 0,123 

 

Kontrol gruplarından sigara içenlerde baĢlangıç ile 3. ay arasında IL-1β düzeyi  

azalması istatistiksel olarak anlamlıdır. Diğer gruplardaki baĢlangıç ile altıncı aya kadar 

olan IL-1β düzeyi farklılıkları ise istatistiksel anlam taĢımamaktadır. 

 

 

Tablo 4-57 Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen kontrol 

grubu (2. Grup) arasında IL-1β düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi 

IL-1β  

pg 

1. grup 2. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,5100 1,42298 0,9863 1,10963 -0,630 0,529 

Başlangıç-3. Ay 0,9371 1,28167 0,9670 2,43291 -0,098 0,922 

Başlangıç-6. Ay 0,4313 1,22850 1,3600 2,35129 -1,155 0,248 

 

Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen kontrol grubu (2. Grup) 

arasında IL-1β düzeyi değiĢiklikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 
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Tablo 4-58 Sigara içen deney grubu (3. grup)  ile sigara içmeyen deney 

grubu (4. Grup) arasında IL-1β düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi 

IL-1β  

pg 

3. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,1450 0,84794 0,6388 1,00427 -0,735 0,462 

Başlangıç-3. Ay -0,0800 0,93295 0,2000 0,77415 -0,144 0,885 

Başlangıç-6. Ay 0,4925 0,90457 0,6537 0,99316 -0,210 0,834 

 

Sigara içen deney grubu (3. grup)  ile sigara içmeyen deney grubu (4. Grup) 

arasında IL-1β düzeyi değiĢiklikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

 

Tablo 4-59 Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içen deney grubu 

(3. grup)  arasında IL-1β düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi 

IL-1β  

pg 

1. grup 3. grup 

1. grup 3. grup Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,5100 1,42298 0,1450 0,84794 -0,105 0,916 

Başlangıç-3. Ay 0,9371 1,28167 -0,0800 0,93295 -1,535 0,125 

Başlangıç-6. Ay 0,4313 1,22850 0,4925 0,90457 -0,315 0,753 

 

Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içen deney grubu (3. grup)  

arasında IL-1β düzeyi değiĢiklikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

 



 71 

Tablo 4-60 Sigara içmeyen kontrol grubu (2. Grup) ile sigara içmeyen 

deney grubu (4. Grup) arasında IL-1β düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi 

IL-1β  

pg 

2. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,9863 1,10963 0,6388 1,00427 -0,525 0,600 

Başlangıç-3. Ay 0,9670 2,43291 0,2000 0,77415 -0,977 0,328 

Başlangıç-6. Ay 1,3600 2,35129 0,6537 0,99316 -0,977 0,328 

 

Sigara içmeyen kontrol grubu (2. Grup) ile sigara içmeyen deney grubu (4. Grup) 

arasında IL-1β düzeyi değiĢiklikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

Tablo 4-61 Her grupta MMP-8 düzeyinin grup içi fark ortalamalarının 

değerlendirilmesi 

MMP-8 

ng 

1. grup 2. grup 3. grup 4. grup 

Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -0,178 0,859 -0,631 0,528 -1,960 0,050 -0,296 0,767 

Başlangıç-3. Ay -1,183 0,237 -2,803 0,005 -1,955 0,051 -1,599 0,110 

Başlangıç-6. Ay -0,889 0,374 -1,172 0,241 -0,911 0,362 -0,356 0,722 

 

Sigara içen kontrol grubunda (1. grup) MMP-8 düzeyi baĢlangıç durumuna göre 

istatistiksel bir fark göstermemiĢtir. 

Sigara içmeyen kontrol grubunda (2. grup) MMP-8 düzeyi baĢlangıç durumuna 

göre ilk ay istatistiksel fark göstermezken üçüncü ayda anlamlı derecede artmıĢtır. 

Altıncı ayda ise baĢlangıç düzeyine yaklaĢmıĢtır. 

Sigara içen deney grubunda (3. grup) MMP-8 düzeyi baĢlangıç durumuna göre 

istatistiksel bir fark göstermemiĢtir. 

Sigara içmeyen deney grubunda (4. grup) MMP-8 düzeyi baĢlangıç durumuna 

göre istatistiksel bir fark göstermemiĢtir. 
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Tablo 4-62 Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen kontrol 

grubu (2. Grup) arasında MMP-8 düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi 

MMP-8 

ng 

1. grup 2. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay -0,2233 1,57143 0,3230 1,52576 -0,449 0,653 

Başlangıç-3. Ay -0,2950 1,58284 -1,7950 1,82932 -1,866 0,062 

Başlangıç-6. Ay -1,0022 2,04470 -,5630 1,41769 -0,327 0,744 

 

Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen kontrol grubu (2. Grup) 

arasında MMP-8 düzeyi değiĢiklikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

 

Tablo 4-63 Sigara içen deney grubu (3. grup)  ile sigara içmeyen deney 

grubu (4. Grup) arasında MMP-8 düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi 

MMP-8 

ng 

3. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,5950 1,14737 -0,0678 1,04295 -0,866 0,386 

Başlangıç-3. Ay -1,6656 2,55559 -1,8689 3,75435 -0,486 0,627 

Başlangıç-6. Ay 0,0400 1,19465 -0,7678 2,49647 -0,088 0,930 

 

Sigara içen deney grubu (3. grup)  ile sigara içmeyen deney grubu (4. Grup) 

arasında MMP-8 düzeyi değiĢiklikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 
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Tablo 4-64 Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içen deney grubu 

(3. grup)  arasında MMP-8 düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi 

 

MMP-8 

ng 

1. grup 3. grup 

1. grup 3. grup Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay -0,2233 1,57143 0,5950 1,14737 -0,866 0,386 

Başlangıç-3. Ay -0,2950 1,58284 -1,6656 2,55559 -1,058 0,290 

Başlangıç-6. Ay -1,0022 2,04470 0,0400 1,19465 -0,662 0,508 

 

Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içen deney grubu (3. grup)  

arasında MMP-8 düzeyi değiĢiklikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

 

Tablo 4-65 Sigara içmeyen kontrol grubu (2. Grup) ile sigara içmeyen 

deney grubu (4. Grup) arasında MMP-8 düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi 

 

MMP-8 

ng 

2. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,3230 1,52576 -0,0678 1,04295 -0,735 0,462 

Başlangıç-3. Ay -1,7950 1,82932 -1,8689 3,75435 -0,735 0,462 

Başlangıç-6. Ay -,5630 1,41769 -0,7678 2,49647 -0,449 0,653 

 

Sigara içmeyen kontrol grubu (2. Grup) ile sigara içmeyen deney grubu (4. Grup) 

arasında MMP-8 düzeyi değiĢiklikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 
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Tablo 4-66 Her grupta TIMP-1 düzeyinin grup içi fark ortalamalarının 

değerlendirilmesi 

 

TIMP-1 
1. grup 2. grup 3. grup 4. grup 

Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -1,244 0,214 -0,652 0,514 -2,666 0,008 0,000 1,000 

Başlangıç-3. Ay -0,560 0,575 -1,581 0,114 -1,186 0,236 -0,415 0,678 

Başlangıç-6. Ay -0,631 0,528 -0,051 0,959 -0,140 0,889 -2,668 0,008 

 

 

Sigara içen kontrol grubunda (1. grup) TIMP-1 düzeyi baĢlangıç durumuna göre 

istatistiksel bir fark göstermemiĢtir. 

Sigara içmeyen kontrol grubunda (2. grup) TIMP-1 düzeyi baĢlangıç durumuna 

göre istatistiksel bir fark göstermemiĢtir. 

Sigara içen deney grubunda (3. grup) TIMP-1 düzeyi baĢlangıç durumuna göre 

göre ilk ay azalmıĢ, daha sonra baĢlangıç seviyesine dönmüĢtür. 

Sigara içmeyen deney grubunda (4. grup) TIMP-1 düzeyi baĢlangıç durumuna 

göre göre ilk üç ay istatistiksel fark göstermezken altıncı ayda baĢlangıç durumuna göre 

göre anlamlı derecede azdır. 
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Tablo 4-67 Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen kontrol 

grubu (2. Grup) arasında TIMP-1 düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi 

 

TIMP-1 

ng 

1. grup 2. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay -0,2544 0,46907 0,5310 1,21752 -1,962 0,050 

Başlangıç-3. Ay -0,3767 1,32357 0,5830 1,20104 -1,225 0,220 

Başlangıç-6. Ay -0,0822 0,64770 0,5320 1,42593 -0,204 0,838 

 

Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içmeyen kontrol grubu (2. Grup) 

arasında MMP-8 düzeyi değiĢiklikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

 

Tablo 4-68 Sigara içen deney grubu (3. grup)  ile sigara içmeyen deney 

grubu (4. Grup) arasında TIMP-1 düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi 

TIMP-1 

ng 

3. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,2830 0,45431 -0,4256 1,17514 -1,878 0,060 

Başlangıç-3. Ay 0,1530 0,39277 -0,1167 0,47558 -1,143 0,253 

Başlangıç-6. Ay 0,0360 0,69189 0,2400 0,18567 -1,103 0,270 

 

Sigara içen deney grubu (3. grup)  ile sigara içmeyen deney grubu (4. Grup) 

arasında MMP-8 düzeyi değiĢiklikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 
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Tablo 4-69 Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içen deney grubu 

(3. grup)  arasında TIMP-1 düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi 

TIMP-1 

ng 

1. grup 3. grup 

1. grup 3. grup 
Ortalama 

Standart 

Sapma 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay -0,2544 0,46907 0,2830 0,45431 -2,694 0,007 

Başlangıç-3. Ay -0,3767 1,32357 0,1530 0,39277 -0,939 0,348 

Başlangıç-6. Ay -0,0822 0,64770 0,0360 0,69189 -0,286 0,775 

 

Sigara içen kontrol grubu (1. grup)  ile sigara içen deney grubu (3. grup)  

karĢılaĢtırıldığında baĢlangıca göre birinci ayda sigara içen kontrol grubunda TIMP-1 

artarken üçüncü grupta azalmıĢtır. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıyken baĢlangıca 

göre sonraki aylara kadar olan değiĢimler iki grupta istatistiksel anlamlılığa 

ulaĢmamaktadır. 

 

Tablo 4-70 Sigara içmeyen kontrol grubu (2. Grup) ile sigara içmeyen 

deney grubu (4. Grup) arasında TIMP-1 düzeyi fark ortalamalarının incelenmesi 

TIMP-1 

ng 

2. grup 4. grup 

Z p 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Başlangıç-1. Ay 0,5310 1,21752 -0,4256 1,17514 -0,899 0,369 

Başlangıç-3. Ay 0,5830 1,20104 -0,1167 0,47558 -1,634 0,102 

Başlangıç-6. Ay 0,5320 1,42593 0,2400 0,18567 -1,470 0,141 

 

Sigara içmeyen kontrol grubu (2. Grup) ile sigara içmeyen deney grubu (4. Grup) 

arasında MMP-8 düzeyi değiĢiklikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 
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5. TARTIġMA 

Mikrobiyal dental plak ile konak etkileĢiminin periodontal hastalığa neden 

olduğu bilinmektedir. Bu bilgi ıĢığında periodontitisli bireylerin tedavisinde mikrobiyal 

dental plağın ve onun oluĢturduğu diğer eklentilerin ortamdan uzaklaĢtırılması iĢlemi 

gerçekleĢtirilmektedir. SRP iĢlemi olumlu sonuçları kanıtlanmıĢ, geleneksel tedavi 

metodudur. Ancak modern diĢhekimliği, bunlara ilave veya alternatif tedaviler arayıĢı 

içinde olmuĢtur ve olmaya devam edecektir.  

Lazerler periodontolojide 1989 yılından beri tek baĢına ya da var olan tedavilere 

ek olarak kullanılmaktadır. ÇalıĢmamıza, geleneksel periodontal tedaviye ek olarak 

Nd:YAG lazeri uygulanmasının sonuçları merak edilerek baĢlanılmıĢtır. 

  

5.1. YÖNTEMĠN TARTIġILMASI 

 

5.1.1. HASTA PROFĠLĠ 

 

ÇalıĢmamıza yapılan tedavinin baĢarısının daha etkili değerlendirilmesi amacı 

ile en az 12 diĢ ile mevcut diĢlerin en az %30‟unda 4 mm ve daha derin cepleri olan 

kronik periodontitisli hastalar dahil edilmiĢtir. Sistemik hastalıklar, immun yanıtı ve 

iyileĢme mekanizmasını etkileyebildiği için sistemik olarak sağlıklı bireyler ile son 6 ay 

içerisinde antibiyotik kullanmamıĢ ve periodontal tedavi görmemiĢ bireyler 

çalıĢmamıza dahil edilmiĢtir. Bu kriterler Kara ve ark.‟nın [88] çalıĢması ile uyumludur. 

ÇalıĢmamıza benzer araĢtırmalarda hastaların sigaraiçme alıĢkanlıklarının 

değerlendirildiği bir araĢtırmaya rastlanmamıĢtır [42,88,128].  Oysa sigara 

kullanımının hastaların immün yanıtı ve iyileĢme mekanizmasını etkileyebildiği [80] ve 

sigara kullanımı ile periodontal hastalık Ģiddeti arasında, sigaraya maruz kalma süresi 

ile doza bağlı bir iliĢki bulunduğu belirtilmektedir [67,115]. Bu bilgi ıĢığında 

çalıĢmamıza dahil edilen sigara içen bireylerin en az 5 yıl süre ile günde en az 10 adet 

sigara kullanması nedeniyle hem kontrol hem de deney grubu sigara içen ve içmeyen 

Ģeklinde iki alt gruba ayrılarak incelenmiĢtir. 
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5.1.2. KLĠNĠK DEĞERLENDĠRMELER 

 

5.1.2.1. Plak Ġndeksi 

 

Silness ve Löe, (1964) [173] plak indeksi, tedavi öncesi ve tedavi sonrası takip 

sürelerinde periodontal hastalıkların etyolojik etkeni olan mikrobiyal dental plağın etkili 

bir biçimde ağızdan uzaklaĢtırıldığını kontrol edebilmek amacı ile kullanılmıĢtır. Bu 

indeks, diĢeti kenarına yakın olan plağın, boyama gibi metodolojik zorluklara gerek 

duyulmadan objektif bir Ģekilde takip edilmesini sağladığından dolayı tercih edilmiĢtir.  

ÇalıĢmamıza gereç ve yöntem olarak paralellik gösteren dört çalıĢmadan Andrade ve 

ark. [42] ile Kara ve ark. [88], çalıĢmalarında oral hijyen takibi amacı ile aynı Ģekilde 

Silness ve Löe (1964) [173] plak indeksini kulanmıĢlar, fakat Kara ve ark. diĢlerin 

çalıĢmamızda tercih ettiğimiz Ģekilde 6 bölge yerine 4 bölgesinden değerlendirme 

yapmıĢlardır. Liu ve ark. ise çalıĢmalarında [107] kullanılan indeksi belirtilmemekle 

birlikte oral hijyen eğitimine önem verildiğini ve hastaların bu eğitime uyum 

gösterdikleri bildirmiĢlerdir. Neill ve Mellonig [128] ise plak indeksi kullanımı ile ilgili 

bir bilgi vermemiĢlerdir. 

 

5.1.2.2. DiĢeti Oluğu Kanama Ġndeksi 

 

DiĢeti oluğu kanama indeksi (Mühlemann ve Son, 1971) [124] diĢetindeki 

iltihabın klinik olarak değerlendirilmesi amacı ile kullanılmıĢtır. Bu indeks, tedavi 

öncesi ile tedavi sonrası takip sürelerinde diĢetinin kanama durumu, ödem miktarı ve 

renk değiĢimini gingival indekse göre daha fazla skor ile detaylı olarak 

değerlendirebildiğinden ve sondalamada kanamanın ayrıca belirtilmesine gerek 

kalmamasından dolayı tercih edilmiĢtir. Andrade ve ark. [42], Neill ve Mellonig [128]  

ile Kara ve ark. [88] ise çalıĢmalarında gingival indeksi (Löe ve Silness, 1963) [109] 

tercih etmiĢlerdir. Neill ve Mellonig [128] ayrıca diĢeti kanama indeksini kullanmıĢtır. 

 

 

 



 79 

5.1.2.3. Sondalanabilir Cep Derinliği 

 

Sondalanabilir cep derinliği periodontitis nedeni ile harabiyete uğrayan ve tedavi 

sonunda iyileĢen periodontal dokuların klinik olarak tesbiti için kullanılmıĢ, tedavi 

öncesi ve sonrası karĢılaĢtırılmaları yapılmıĢtır. Andrade ve ark. [42], Kara ve ark. [88], 

Liu ve ark. [107] ile Neill ve Mellonig [128] de çalıĢmalarında sondalanabilir cep 

derinliği ölçümlerini gerçekleĢtirmiĢlerdir. Kara ve ark. [88] çalıĢmamızdan farklı 

olarak ilk cep derinliği ölçümü için sondalama iĢlemini 1. haftada, son değerlendirmeyi 

ise 4. haftada ve her değerlendirmeyi diĢlerin 4 bölgesinden yapmıĢlardır. Andrade ve 

ark. [42] ise sondalama iĢlemini 6. haftada gerçekleĢtirmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda 

yumuĢak dokuların iyileĢmesinin tamamlanabilmesi [141] ve ölçümün daha sağlıklı 

yapılabilmesi için ilk sondalama son tedavi müdehalesinden 4 hafta sonra ve 6 bölgeden 

yapılmıĢtır. Daha uzun süreli sonuçların değerlendirilebilmesi amacı ile 3. ve 6. aylarda 

ölçümler tekrarlanmıĢtır. Bu değerlendirme süreleri Neill ve Mellonig‟in çalıĢmalarına 

paraleldir [128]. 

 

5.1.2.4. Klinik AtaĢman Düzeyi 

 

Klinik ataĢman düzeyi, periodontitis nedeni ile harabiyete uğrayan ve tedavi 

sonunda gerçekleĢebilecek, iyileĢme belirtisinin altın standardı kabul edilen ataĢman 

kazancının belirlenmesi amacı ile ölçülmüĢtür. SCD ile diĢeti kenarı konumu 

ölçümlerinin toplanmasıyla elde edilmiĢtir. Andrade ve ark. [42], Kara ve ark. [88] ile 

Neill ve Mellonig [128] de çalıĢmalarında klinik ataĢman düzeyi ölçümlerini 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. Kara ve ark. [88] çalıĢmamızdan farklı olarak ilk klinik ataĢman 

düzeyi ölçümü için sondalama iĢlemini 1. haftada, son değerlendirmeyi ise 4. haftada ve 

her değerlendirmeyi diĢlerin 4 bölgesinden yapmıĢlardır. Andrade ve ark. [42] ise 

sondalama iĢlemini 6. haftada gerçekleĢtirmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda yumuĢak dokuların 

iyileĢmesinin tamamlanabilmesi [141] ve ölçümün daha sağlıklı yapılabilmesi için ilk 

sondalama son tedaviden 4 hafta sonra ve 6 bölgeden yapılmıĢtır. Daha uzun süreli 

sonuçların değerlendirilebilmesi amacı ile 3. ve 6. aylarda ölçümler tekrarlanmıĢtır. Bu 

değerlendirme süreleri Neill ve Mellonig‟in çalıĢmalarına paraleldir [128]. 



 80 

5.1.3. BĠYOKĠMYASAL DEĞERLENDĠRMELER 

 

5.1.3.1. DOS toplama yöntemi 

 

DOS‟nın Brill tekniği [27] ile toplanması DOS içinde az miktarda olabilecek 

mediatörlerin tesbitine yeterli olacak miktarın, travmaya neden olmadan, hasta 

tarafından kolay kabul edilebilir Ģekilde elde edilmesine izin verir. Tükürük ile 

kontaminasyonu engellemek amacı ile örnek toplanacak bölgenin izolasyonu 

gerçekleĢtirilmiĢ, böylece sadece bölgeye özel verilerin elde edilmesi sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Ayrıca aynı sebeple mümkün olduğu kadar vestibül aproksimal 

yüzeylerden örnekler toplanmıĢtır. Toplanan DOS miktarı arttıkça içeriği seruma 

paralellik göstereceğinden dolayı örnek toplama süresi 30 sn ile sınırlandırılmıĢtır.  

 

5.1.3.2. Biyokimyasal mediatörler 

 

IL-1β ve TNF-α periodontal hastalıkta rol alan sinerjik etkili enflamatuar 

sitokinlerdir [56]. MMP-8 bir kollajenaz olup yine periodontal hastalıklarda doku 

yıkımında etkili olan bir enzimdir [105]. TIMP-1 ise MMP-8‟in inhibitörüdür ve MMP-

8 ile arasındaki dengenin bozulması periodontal hastalığın mevcudiyetini belirtir [26]. 

Konak yanıtının bir parçası olarak DOS içinde tesbit edilebilen, miktarlarının değiĢimi 

ile periodontal yıkımın var olduğunu, tedavi sonrası iltihabi durumun gerilediğini 

biyokimyasal olarak belirtebilen bu mediyatörler çalıĢmamızda ELISA ile  

değerlendirilmiĢtir. Periodontal iyileĢme klinik muayene ile saptanabilen belirtiler 

gösterse de hastalığın moleküler düzeydeki seyri hakkında yeterli bilgi vermemektedir. 

Mekanik temizlikten sonra periodontal dokularda klinik olarak sağlıklı görünmelerine 

rağmen  cep içinde kalan az miktardaki plak nedeniyle yıkımının devam edebileceği 

bildirilmiĢtir [192]. Ġltihabi durumun devam edip etmediğini, dokuların tedaviye verdiği 

cevabın daha detaylı Ģekilde belirlenebilmesi için DOS içindeki mediyatörlerin 

incelenmesine karar verilmiĢtir. Bu mediyatörlerin kendi aralarındaki etkileĢiminin 

değerlendirilmesi için sinerjik etkili IL-1β ile TNF-α ve MMP-8 ile inhbitörü olan 

TIMP-1 araĢtırmamızda seçilen mediatörler olmuĢtur. Ayrıca IL-1β ile TNF-α ve 
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MMP-8 doku yıkımında iliĢkili roller almaktadırlar [134] Liu ve ark. [107] 

çalıĢmalarında biyokimyasal değerlendirme için bu mediyatörlerden sadece IL-1β‟yı 

kullanmıĢlardır. Bu mediatörün değerlendirilmesi için tedaviden 2 hafta sonra 12 hafta 

boyunca DOS örneği toplamıĢlardır. ÇalıĢmamızda ise iyileĢmenin tamamlanması 

beklenerek tedavilerden 4 hafta sonra DOS örnekleri toplanmıĢ, 3. ve 6. aylarda da bu 

iĢlem tekrarlanmıĢtır. 

 

5.1.4. TEDAVĠ YÖNTEMĠ 

 

Hastaların çalıĢmaya dahil edilmelerinden itibaren tüm hastalara oral hijyen 

eğitimi verilmiĢ ve her seansta motivasyon ile pekiĢtirilmiĢtir. Bu Ģekilde hastaların 

alıĢkanlıklarını değiĢtirerek periodontitisin baĢlama nedeni olan mikrobiyal dental 

plağın hastalar tarafından mümkün olduğunca uzaklaĢtırılması amaçlanmıĢtır. Andrade 

ve ark. [42] ile Neill ve Mellonig [128] çalıĢmalarında hastalara verilen bir oral hijyen 

eğitimi veya motivasyondan bahsetmemiĢlerdir. Liu ve arkadaĢları [107] çalıĢmalarında 

sadece hastaların çalıĢma boyunca hijyen eğitimine uyum gösterdikleri bildirilmiĢtir. 

Kara ve ark. [88] çalıĢmamıza paralel olarak hastalara oral hijyen eğitimi vermiĢ ve her 

seansta motivasyon yapmıĢtır.  

Yapılan çalıĢmalarda [118,157] ve derlemelerde [35,74,174] SRP 

uygulanmadan Nd:YAG lazerinin tek baĢına uygulanmasının biyokimyasal ve klinik 

olarak SRP‟ne göre aynı veya az miktarda daha faydalı olduğu bildirilmiĢtir. 

Periodontal tedavinin esas amacı, diĢ ve kök yüzeyinin biyolojik olarak kabul edilebilir 

bir yüzey haline getirilmesidir. Bundan dolayı tüm gruplarımızda SRP gerçekleĢtirilmiĢ, 

deney grubumuzda buna ek olarak Nd:YAG lazeri uygulanmıĢtır. 

ÇalıĢmamızda deney grubunda uyguladığımız lazer tedavisi için hastalarımızın 

tüm seanslara ek olarak birer hafta arayla 3 kez daha kliniğimize gelecek olmaları 

nedeni ve henüz tedavi olmamıĢ bölgelerden tekrar kontaminasyon olma ihtimalinin 

azaltılma çabası ile kök yüzeyi düzleĢtirilmesi iĢlemleri “tüm ağız kök yüzeyi 

düzleĢtirilmesi” uygulamasına uygun olarak 24 saat içinde 2 seansta yapılmıĢtır [57].  

Bu Ģekilde tedavi sonrası değerlendirmelerin de tüm ağız için aynı anda yapılabilmesi 

sağlanabilbiĢtir. Quirynen 24 saat içinde tamamlanan tüm ağız dezenfeksiyonu 

iĢleminde klorheksidin kullanımının sonuçlarda değiĢiklik yaratmadığını, olumlu 
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sonuçların mekanik temizlik nedeni ile olduğunu savunmuĢtur [155]. Bu sav ıĢığında ve 

çalıĢmamızda periodontal tedaviye ek olarak lazer uygulamasının tedavi sonuçlarına 

yapacağı etkinin objektif bir Ģekilde değerlendirilmesine engel olacağı düĢünülerek 

klorheksidin kullanılmamıĢtır. Andrade ve ark. [42] standart SRP iĢlemini uyguladıktan 

1 hafta sonra aynı iĢlemi tekrarlamıĢlar, Neill ve Mellonig [128] ise SRP uygulaması ile 

gerektiğinde ultrasonik aletleri kullanarak düz bir yüzey elde etmeye çalıĢmıĢlardır. 

Kara ve ark. [88] SRP iĢleminin ne Ģekilde yapıldığını belirtmemiĢlerdir. 

Cerrahi olmayan geleneksel periodontal tedavi ile diĢtaĢı ve mikrobiyal dental 

plağın kök yüzeyinden tam olarak kaldırıldığına iliĢkin herhangi bir literatüre 

rastlanılmamıĢtır. Geleneksel periodontal tedavinin yetersiz kalabileceği durumlarda 

veya mevcut baĢarılı tedavinin daha da iyi bir sonuç verebilmesi amacı ile çeĢitli 

antimikrobiyal ajanlar tedavi protokolüne eklenmiĢtir. Geleneksel periodontal tedaviye 

ilave olarak sistemik olarak kullanılabilecek antibiyotiklerin yeterli DOS 

konsantrasyonuna ulaĢamaması, lokal uygulanabilecek antimikrobiyallerin uygulama 

zorlukları gibi dezavantajları olmaması,  çocuklarda ve gebelerde kullanılabilmekte 

olması, alerjik reaksiyona ve bakteriyel dirence neden olmaması [158] nedeni ile
 
lazer 

uygulaması daha pratik görülmektedir.  

ÇalıĢmamızda lazer tiplerinden 1064nm ile Nd:YAG lazeri renkli doku ve 

hücrelerde abzorbe olması (ġekil 5-1) ve atımlı olması sayesinde termal yan etkisinin 

diğer benzer özellikli lazerlerden daha az olması nedeni ile tercih edilmiĢtir. 

Periopatojenlerin pigmentli olması, bu enerjiyi abzorbe etmelerine ve yok olmalarına 

neden olmaktadır. Nd:YAG lazerin invitro ve invivo olarak bu etkisi çeĢitli çalıĢmalarda 

gösterilmiĢtir [20,36,42,62,118,145,196].
 
 2W-20 Hz (100mJ) ile bu etki elde 

edilirken klinik olarak bir yan etki görülmemektedir [62]. 320µs atım süresi pigmente 

olmayan patojenlerin de eliminasyonu ve koagülasyonun daha fazla gerçekleĢtirilmesi 

amacı ile kullanılmıĢtır. Bu parametre ile ilgili baĢka bir çalıĢma bulunmamaktadır. 

ÇalıĢmamızda rekolonizasyon ihtimalini minimalize etmek amacı ile lazer uygulaması 

birer hafta ara ile 3 kez tekrarlanmıĢtır [62].  
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ġekil 5-1 Laser dalgaboylarının abzorpsiyon grafiği 

 

 

 

 

 

Literatürde çalıĢmamıza gereç ve yöntem olarak paralellik gösteren, tartıĢmada 

karĢılaĢtırma yaptığımız diğer çalıĢmaların gereç ve yöntemlerinin özeti  Tablo 5-1‟de 

görülmektedir. 
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Tablo 5-1 TartıĢmada gereç ve yöntem olarak benzer çalıĢma olarak çalıĢmamızla 

karĢılaĢtırdığımız  diğer araĢtırmaların gereç ve yöntemlerinin özeti. 

 

 

 

AraĢtırmacılar ve AraĢtırma Yılı 

Neil ve Mellonig 1997 
Liu ve ark. 

1999 

Andrade ve ark. 

2008 

Kara ve ark. 

2008 

Parametreler 

2 W, 25 Hz 

80 mJ 

? atım süresi 

? µm fiber çapı 

? J/cm
2 

120 saniye 

 

3 W, 20 Hz 

150 mJ 

? atım süresi 

400 µm fiber çapı 

119.4 J/cm
2 

? saniye 

 

1.5 W, 15 Hz 

100 mJ 

150 µs atım süresi 

300 µm fiber çapı 

141.5 J/cm
2 

60 saniye 

 

2 W, 20 Hz 

100 mJ 

? atım süresi 

? fiber çapı 

? J/cm
2 

90 saniye 

 

ÇalıĢmanın 

özellikleri 

RK, split mouth, çift kör 

(10 hasta , 186 diĢ, 744 

bölge; KP, en az 4 mm 

SCD) 

 

RK, split mouth (8 

hasta,52 bölge; orta ve 

ilerlemiĢ KP, 4-6 mm 

SCD, sondalamada 

kanama) 

 

RK, çift kör (17 hasta, 34 

diĢ; 2.sınıf furkasyon) 

RK, paralel (en az 20 

diĢi olan 60 hasta; KP, 

5-7 mm SCD, en az 3 

mm KAD) 

Deney grubu SRP + Lazer 

Lazer, 

Lazer + 6 hafta sonra 

SRP, 

SRP + 6 hafta sonra 

Lazer 

 

SRP + Lazer SRP + Lazer 

Kontrol grubu 
SRP, 

Tedavi görmemiĢ 

 

SRP SRP 
Lazer, 

SRP 

ÇalıĢma Süresi 24 Hafta 12 Hafta 6 Hafta 4 Hafta 

 

RK: Randomize kontrollü, KP: Kronik periodontitis, ?: Bilgi verilmemiĢ İtalik: diğer bilgilerden hesaplandı 
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Neill ve Mellonig [128] Nd:YAG lazerini çalıĢmamıza paralel olarak 2W-20 Hz 

(100mJ) ile bir kez uygulamıĢlar fakat uygulamayı diĢ baĢına ortalama 2 dakika 

yapmıĢlardır. Bu sürenin özellikle orta derinliklerdeki ceplerde fazla ısıya sebep 

olabileceği, lazerin tek bir kez uygulanmasının ise mikroorganizmaların 

rekolonizasyonu açısından yetersiz olabileceği düĢünülmektedir [62]. Uygulama Ģekli 

çalıĢmamıza paralel olarak apikalden kuronale, devamlı hareket halinde ve süpürür 

Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan atım süresi ve fiber çapı 

belirtilmemiĢtir. Bu bilgilerin lazerin etkilerinin daha iyi anlaĢılabilmesi için belirtilmesi 

gerekmektedir. 

Andrade ve ark. [42] Nd:YAG lazerini 1.5W-15 Hz ayarları ile çalıĢmamıza 

paralel olarak ortalama 100mJ ile ve 300 µm çaplı fiber aracılığıyla uygulamıĢlardır. 

Uygulama süresi, çalıĢmada tedavi edilen furkasyon lezyonlarının dikey komponenti 

için yine çalıĢmamıza paralel olarak 30 sn.‟dir. Uygulama Ģekli çalıĢmamızdaki gibi 

apikalden kuronale ve devamlı olarak hareket halinde ve süpürür Ģekilde epitel teması 

ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Yatay komponent için dikey olarak 30sn. ek olarak 

uygulanmıĢtır. Lazer uygulaması bir hafta arayla iki kez yapılmıĢtır [42]. 

Kara ve ark. [88] Nd:YAG lazerini çalıĢmamıza paralel olarak 2W-20 Hz 

(100mJ) ile uygulamıĢlar fakat uygulamayı bizim tercih ettiğimiz süreden farklı olarak 

90 sn. süre ile ve sadece 1 kez ileri ve geri hareketler ile uygulamıĢlardır. Bu sürenin 

özellikle orta derinliklerdeki ceplerde fazla ısıya sebep olabileceği, lazerin tek bir kez 

uygulanmasının ise mikroorganizmaların rekolonizasyonu açısından yetersiz olabileceği 

düĢünülmektedir [62]. Cep içinde lazer uygulaması esnasında Kara ve ark. [88] ileri ve 

geri olarak tarif ettikleri hareketin aynı zamanda çalıĢmamızda olduğu gibi apiko-

kuronal yönde de olması tüm cebin taranması açısından önemlidir. Kara ve ark.‟nın 

çalıĢmasında bu yönde bir hareket ile ilgili bilgi verilmemiĢtir. ÇalıĢmamızdan farklı bir 

diğer nokta, lazer uygulaması ile beraber povidon iyodin kullanılmasıdır. Povidon 

iyodin kullanımının lazer etkinliğinin araĢtırılmasında kendi antibakteriyel etkisi ile 

sonuçları etkiliyebileceği düĢünülmektedir. Povidon iyodin Kara ve ark. [88] tarafından 

lazerin dokuya penetrasyonunun ve derin dokularda olabilecek bir yan etkinin 

engellenmesi amacı ile kullanılmıĢtır. Bu renkli ajan, lazer enerjisinin doku içine 

penetrasyonunu engellerken doku içindeki mikroorganizmalara ulaĢmasını ve daha 

derinde düĢük enerji ile antienflamatuar biomodülasyon etkisini engellemektedir. 

Ayrıca çalıĢmada kullanılan atım süresi ve fiber çapı belirtilmemiĢtir [88]. 
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5.2. KLĠNĠK BULGULARIN TARTIġILMASI 

 

ÇalıĢmamızda mikrobiyal plak birikimi değiĢimlerinin daha objektif bir Ģekilde 

değerlendirilmesi amacıyla plak indeksi skor değiĢimleri bildirilmiĢtir. PĠ 

karĢılaĢtırmalarında verilen ağız hijyeni eğitimine paralel olarak tüm gruplarda 

baĢlangıca göre 1., 3. ve 6. aylarda anlamlı derecede azalma gözlenmiĢtir. Liu ve ark. 

[107] çalıĢmalarında indeks skorları değiĢimlerini bildirmemiĢ, çoğu hastalarının dental 

hijyen yönlendirmelerine uyduğunu belirtmiĢlerdir. Andrade ve ark. [42] ile Kara ve 

ark. [88] çalıĢmamıza paralel olarak PI‟nde istatistiksel anlamlı olarak azalma 

gözlemiĢlerdir.  

 DOKĠ grup içi karĢılaĢtırmalarda tüm gruplarda baĢlangıca göre 1., 3. ve 6. 

aylarda anlamlı derecede azalmıĢtır. Bu durum yapılan tedaviler ve ağız bakımının 

iyileĢmesi nedeni ile beklenen bir sonuçtur. ÇalıĢmamızda kullandığımız DOKĠ diğer 

çalıĢmalarda kullanılan indekslerden farklı bir indeks olsa da tedavi ile oluĢan 

iyileĢmeyi karĢılaĢtırmada kullanılabileceğini düĢünmekteyiz. Liu ve ark. [107] indeks 

skor verilerini detaylı olarak belirtmeseler de çalıĢmamıza paralel olarak tüm gruplarda 

gingival indeks skorlarının 2-3 hafta içinde azaldığını ve bu skorların hastaları takip 

ettikleri 4-9 hafta boyunca korunduğunu rapor etmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda klinik iltihabi 

belirtilerin ilk ayda azaldıktan sonra takip süremiz olan altıncı aya kadar korunduğu 

gözlenmiĢtir. Andrade ve ark. [42] 6 hafta, Kara ve ark. [88] ise 4 hafta takip süreli 

çalıĢmalarında gingival indekslerinde baĢlangıç skorları ile son ölçüm skorları arasında 

çalıĢmamıza paralel olarak istatistiksel anlamlı derecede azalma gözlemiĢlerdir. 

 Gruplar arası DOKĠ skorlarındaki değiĢimler karĢılaĢtırıldığında kontrol grupları 

(1. grup ve 2. grup) arasında plak indeksinin sigara içen grupta (1. grup) daha fazla 

azalmasına rağmen sigara içmeyen grupta (2. grup) DOKĠ‟nin daha fazla azaldığı 

gözlenmiĢtir. Deney grupları (3. grup ve 4. grup) da kendi aralarında karĢılaĢtırıldığında 

sigara içmeyen grupta (4. grup) PĠ ile beraber DOKĠ‟nin de daha fazla azaldığı 

görülmektedir. Sigara içmeyen iki grupta klinik iltihabi belirtilerin daha fazla 

azalmasının  sigaranın iltihabın klinik belirtilerini maskelemesinden dolayı sigara 

içmeyen gruplarda mevcut olan klinik belirtilerin daha fazla iyileĢmesi nedeniyle 

olduğu düĢünülmektedir.  

 Sigara içen (1. grup ve 3. grup) ve içmeyen gruplar (2. grup ve 4. grup) arasında, 

lazer uygulanan gruplarda (3. grup ve 4. grup) DOKĠ skorları daha fazla azalmıĢtır. Bu 
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durumda lazer uygulaması ile doku içine yayılan düĢük düzeyli enerjinin 

antienflamatuar etkisinin etken olabileceği düĢünülmektedir. Andrade ve ark. [42] ile 

Kara ve ark. [88] kullandıkları gingival indeks skorlarının gruplar arasındaki farkının 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığını, Neill ve Mellonig [128] ise çalıĢmamıza paralel 

olarak lazer uygulanan grupta gingival indeksin daha fazla azaldığını belirtmiĢlerdir. 

Bizim çalıĢmamızda DOKĠ skorunda Andrade ve ark. [42] ile Kara ve ark. [88]‟dan 

farklı olarak lazer uygulanan gruplarda daha fazla azalma görülmesinin sebebi, lazerin 

bir kez yerine üç kez uygulanmasına bağlanabilir. 

SCD değiĢimleri grup içi incelendiğinde tüm gruplarda baĢlangıca göre 1., 3. ve 

6. aylarda anlamlı derecede azaldığı gözlenmektedir. Bu durum yapılan tedaviler nedeni 

ile beklenen bir sonuçtur. Andrade ve ark. [42] ile Kara ve ark. [88] çalıĢmamıza paralel 

olarak sondalanabilir cep derinliklerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma 

gözlemiĢlerdir. Neill ve Mellonig [128] tedavi sonrasında SCD‟nde azalma tesbit etmiĢ 

fakat istatistiksel bilgi vermemiĢtir.  

Gruplar arası SCD değiĢimleri tüm ceplerde karĢılaĢtırıldığında deney (3. grup 

ve 4. grup) ve kontrol grupları (1. grup ve 2. grup) içinde sigara içmeyen gruplarda (2. 

grup ve 4. grup) SCD‟nin daha fazla azaldığı görülmektedir. Bu durumun sigaranın 

iyileĢmeyi olumsuz yönde etkilemesinden dolayı olduğu düĢünülmektedir. Ayrıca 

kontrol grupları (1. grup ve 2. grup) arasındaki farklar 4-6 mm ile 7 mm ve üstü olarak 

incelendiğinde de sigara içmeyen grupta (2. grup) SCD azalmasının daha fazla olduğu 

gözlenmektedir. Deney gruplarında (3. grup ve 4. grup) 4-6 mm ile 7 mm ve üstü olan 

ceplerde sigara içmeyen grupta (4. grup) SCD azalması daha fazla olmuĢ fakat fark 

istatistiksel anlamlı dereceye ulaĢmamıĢtır.  

Sigara içen gruplar (1. grup ve 3. grup) arasında lazer uygulanan grupta (3. grup) 

tüm cepler ile 7 mm ve üstü olan ceplerde birinci ay SCD daha fazla azalırken altıncı 

ayda baĢlangıca göre iki grubun farklarının istatistiksel anlamlılık taĢımadığı 

gözlenmiĢtir. 4-6 mm olan ceplerde altıncı ayda baĢlangıca göre olan azalma lazer 

uygulanan grupta daha fazladır.  4-6 mm derinliğindeki ceplerde sondalama derinliğinin 

azalması açısından sigara içen gruplar arasında lazerin faydası görülürken, 7 mm ve 

üstü olan ceplerde bu etki görülmemiĢtir. Bunun sebebi daha derin ceplerde aynı süre 

uygulanan lazerin yeterli etki yapamaması olabilir. Lazer uygulama süresinin derin 

ceplerde arttırılması ile daha iyi sonuç elde edilmesinin mümkün olabileceği 

düĢünülmektedir. Ayrıca, derin ceplerde gruplar arasında anlamlı bir farkın olmaması 
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yapılan SRP tedavisinin kök yüzeyini tamamen temizlenmesini sağlayamaması ve 

gerçekleĢen iyileĢmenin tüm gruplarda sınırlanması nedeniyle olabilir. 

Sigara içmeyen gruplar arasında (2. grup ve 4. grup) baĢlangıca göre ilk ay 

farkları istatistiksel olarak anlamlı değilken altıncı ayda tüm ceplerde ve 4-6mm olan 

ceplerde lazer uygulanmayan grupta SCD daha fazla azalmıĢtır. Sigara içmeyen deney 

grubunun (4. grup) sigara içmeyen kontrol grubuna (2. grup) göre DOKĠ skorunun 

azalması daha fazlayken SCD azalma miktarının daha az olmasının nedeninin lazer 

ugulamasının antimikrobiyal ve antienflamatuar etkisinin gerçekleĢmesi fakat kök 

yüzeyinde de bağ dokusu veya epitel hücrelerinin tutunumu için diğer gruba göre daha 

uyumsuz bir yapı  oluĢturması olduğu düĢünülmektedir. Sigara içen gruplar 

karĢılaĢtırıldığında lazerin bu negatif etkisinin görülmemesinin sebebi lazer uygulaması 

sırasında daha az hemoraji ve buna bağlı olarak daha az ısı ortaya çıkması olabilir. 

Diğer çalıĢmalarda gruplar arasında sigara kullanımı gibi tedavi sırasında olabilecek 

hemorajiyi etkileyecek bir etken dikkate alınmadığı için lazer enerjisinin kanda abzorbe 

olarak oluĢturabileceği ısı ile ilgili bir gözlem belirtmemiĢlerdir. Atımlı Nd:YAG 

lazeriyle yapılan tedavilerde atım süresinin diĢ yüzeyine etkisi ile ilgili yapılan bir 

çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. 

Kara ve ark. [88] 5 ile 7 mm derinlikteki cepleri değerlendirdikleri 

çalıĢmalarında istatistiksel anlamlılığı belirtilmese de deney grubunda kontrol 

grubundan daha fazla SCD‟nde azalma tesbit etmiĢlerdir. Bu bulgu çalıĢmamızda sigara 

içen 4 ile 6 mm arasında cep derinliğine sahip bölgelerde kontrol ve deney grupları 

arasında elde ettiğimiz bulgulara paraleldir. Neill ve Mellonig [128] istatistiksel veri 

belirtmemiĢler, fakat iki grupta aynı miktarda SCD azalması rapor etmiĢlerdir. Andrade 

ve ark. [42] ise iki grupta SCD azalmaları arasında istatistiksel olarak bir fark 

bulmamıĢlardır. Bu bulgular  yine sigara içen kontrol ve deney grubundaki benzer cep 

sığlaĢması Ģeklindeki bulgumuza paraleldir. 7 mm ve daha derin ceplerde de aynı 

Ģekilde cep sığlaĢması açısından kontrol ve deney gruplarında istatistiksel fark 

gözlenmemiĢtir. Fakat çalıĢmamızdaki sigara içmeyen gruplar (2. grup ve 4. grup) 

arasında SCD‟nin lazer uygulanmayan grupta (2. Grup) daha fazla azalma görülmesi 

bulgusu ile paralel değildir. Bu bulguya neden olabileceğini düĢündüğümüz atım süresi 

ile ilgili bilgi bu çalıĢmacılardan sadece Andrade ve ark. tarafından verilmiĢtir. Bu 

parametre bizim kullandığımız atım süresinden daha kısadır [42].  
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KAD değiĢimleri grup içi incelendiğinde tüm gruplarda baĢlangıca göre 1., 3. ve 

6. aylarda anlamlı derecede azalmıĢtır. Bu durum yapılan tedaviler nedeni ile beklenen 

bir sonuçtur. Andrade ve ark. [42] ile Kara ve ark. [88] çalıĢmamıza paralel olarak 

klinik ataĢman düzeyinde istatistiksel anlamlı olarak azalma gözlemiĢlerdir. Neill ve 

Mellonig [128] istatistiksel değerlendirme yapmamıĢlar fakat her iki grupta KAD 

değiĢimi rapor etmiĢlerdir. 

Gruplar arası KAD değiĢimleri karĢılaĢtırıldığında kontrol gruplarından (1. grup 

ve 2. grup) sigara içmeyen grupta (2. grup) tüm ceplerde ve 4-6 mm derinlikteki 

ceplerde KAD‟nin daha fazla azalmasının sigaranın iyileĢmeyi olumsuz yönde 

etkilemesinden dolayı olduğu düĢünülmektedir. 7 mm ve daha derin ceplerde ise 

anlamlı bir fark oluĢmamıĢtır. Bu durum, derin ceplerde tedavi etkinliğinin düĢmesi ile 

sigara içmeyen bireylerde de iyileĢmenin idealden uzaklaĢmasına bağlanabilir. 

Deney grupları (3. ve 4. grup) arasında tüm ceplerde ve baĢlangıç SCD 7 mm ve 

üzeri olan bölgelerde KAD değiĢimi istatistiksel fark göstermemiĢtir. BaĢlangıçta 4-6 

mm SCD olan bölgelerde sigara içen grupta klinik ataĢman kazancı daha fazla 

gerçekleĢmiĢtir. Bu durum, tedavi sırasında sigara içmeyen grupta daha fazla hemoraji 

olması, lazerin daha fazla kanda abzorpsiyonu, daha fazla ısı oluĢması ve kök yüzeyinin 

ataĢmana uygunluğunun azalması nedeniyle gerçekleĢmiĢ olabilir. 

Sigara içen gruplar (1. ve 3. grup) arasında lazer uygulanan grupta (3. grup) tüm 

ceplerde ve 4-6mm derinlikteki ceplerde daha fazla klinik ataĢman kazancı görülmüĢtür. 

Bu farkın lazerin etkisi ile ortaya çıktığı düĢünülmektedir. Derin ceplerde ise aynı süre 

uygulanan lazerin yeterli etki yapamamasından dolayı anlamlı fark ortaya çıkmadığı ya 

da SRP ile tedavi etkinliği azaldığı için iyileĢmenin sınırlandığı düĢünülebilir. Lazer 

uygulama süresinin derin ceplerde arttırılması ile daha iyi sonuç elde edilmesi mümkün 

olabilir. 

Sigara içmeyen gruplar (2. ve 4.grup) değerlendirildiğinde lazer uygulanmayan 

grupta (2. grup) tüm ceplerde ve 4-6 mm olan ceplerde daha fazla ataĢman kazancı elde 

edildiği gözlenmektedir. Bu durum, tedavi sırasında sigara içmeyen bireylerde hemoraji 

oluĢması, lazerin kanda abzorpsiyonu ve ısı oluĢması ile kök yüzeyinin ataĢmana 

uygunluğunun azalması nedeniyle olabilir. Derin ceplerde tedavi etkinliğinin düĢmesi 

ile iyileĢmenin idealden uzaklaĢması, 7 mm‟den derin olan ceplerde anlamlı bir fark 

görülmemesine neden olmuĢ olabilir. 
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Andrade ve ark. [42] ile Neill ve Mellonig [128] gruplar arasında KAD 

değiĢimde istatistiksel anlamlı bir fark bulamamıĢlardır. Bunun nedeninin lazer 

uygulamasının bir kez yapılması olabileceği düĢünülmektedir. Kara ve ark. [88] ise 

çalıĢmamızda sigara içmeyen gruplar arasındaki değerlendirmemize paralel olarak 

kontrol grubunda istatistiksel olarak daha fazla KAD‟de iyileĢme gözlemiĢlerdir. Bu 

sonuç, lazer uygulama süresinin 90 saniye gibi uzun bir süre olması, povidon iyodin 

gibi renkli bir ajanın kullanımı ile kök yüzeyinde abzorpsiyonun arttırılmıĢ olması ve 

kök yüzeyinin bu durumdan olumsuz bir Ģekilde etkilenmesi nedeniyle ortaya çıkmıĢ 

olabilir. 

Literatürde çalıĢmamıza gereç ve yöntem olarak paralellik gösteren, tartıĢmada 

karĢılaĢtırma yaptığımız diğer çalıĢmaların bulgularının özeti  Tablo 5-2‟de 

görülmektedir. 
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Tablo 5-2 TartıĢmada gereç ve yöntem olarak benzer çalıĢma olarak çalıĢmamızla 

karĢılaĢtırdığımız  diğer araĢtırmaların bulgularının özeti. 

 

AraĢtırmacılar ve AraĢtırma Yılı 

Neill ve Mellonig 

1997 

Liu ve ark. 

1999 

Andrade ve ark. 

2008 

Kara ve ark. 

2008 

Grup Deney Kontrol Kontrol Grup 1* 
Grup 

2** 

Grup 

3*** 
Deney Kontrol Deney Kontrol 

PĠ 

BĢlgç 

(SS) 
? ?     

2,11 

(0,48) 

2,29 

(0,77) 

1,61 

(0,17) 

1,47 

(0,11) 

Son 

(SS) 
? ?     

1,00 

(0,61) 

1,17 

(0,88) 

0,17 

(0,09) 

0,25 

(0,13) 

GrĠ 

Fark 
? ?     -1,11 -1,12 -1,44 -1,22 

GrA 

Fark 
?     ? 

GĠ 

BĢlgç 

(SS) 
? ?     

2,17 

(0,52) 

2,17 

(0,63) 

1,31 

(0,09) 

1,30 

(0,13) 

Son 

(SS) 
? ?     

1,11 

(0,85) 

0,88 

(0,69) 

0,08 

(0,03) 

0,11 

(0,04) 

GrĠ 

Fark 
? ?     -1.06 -1.29 -1,23 -1,19 

GrA 

Fark 
       

SCD 

(mm) 

BĢlgç 

(SS) 
? ?     

4,09 

(1,3) 
4,8 (1,3) 

2,80 

(0,17) 

2,53 

(0,19) 

Son 

(SS) 
? ?     

3,1 

(1,1) 
2,9 (1,0) 

1,21 

(0,12) 

1,27 

(0,18) 

GrĠ 

Fark 

1,7 

(1,4) 
-1,7 (1,6)     -1,8 -1,9 -1,59 -1,26 

GrA 

Fark 
?    ? 

KAD 

(mm) 

BĢlgç 

(SS) 
? ?     

8,1 

(2,1) 
7,6 (1,5) 

2,99 

(0,34) 

2,98 

(0,22) 

Son 

(SS) 
? ?     

7,1 

(2,6) 
6,0 (1,9) 

2,01 

(0,24) 

1,87 

(0,14) 

GrĠ 

Fark 

1,1 

(1,9) 
1,0 (1,7)     -1,0 -1,6 -,98 -1,11 

GrA 

Fark 
       

Il-1β 

(pg/ml) 

BĢlgç 

(SS) 
  

48.12 

(5.63) 

44.25 

(8.62) 

50.32 

(7.07) 

47.78 

(7.28) 
    

Son 

(SS) 
  

32.60 

(7.63) 

9.92 

(2.50) 

14.71 

(3.68) 

12.07 

(3.61) 
    

GrĠ 

Fark 
  15.52 34.33 35.61 35.71     

GrA 

Fark 
  (Deney gurupları arasında)   

     * : SRP  ** : SRP + lazer  *** : Lazer + SRP 

 : Ġstatistiksel anlamlılık var  ?    : ÇalıĢmada bilgi verilmemiĢ 

 : Ġstatistiksel anlamlılık yok  GrI: grup içi GrA: gruplar arası 
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5.3. BĠYOKĠMYASAL BULGULARIN TARTIġILMASI 

DOS hacmi; DOS akıĢ hızı, travma, [40] ve örnek alımının tekrarlanması [100] 

gibi durumlardan etkilenebilmektedir. Bu sebeplerden dolayı, periodontal hastalıkla 

biyokimyasal belirteçlerin total miktarlarınının, DOS konsantrasyonuna göre daha 

doğru bilgi vereceği düĢüncesi ile [70,126] biyokimyasal belirteçlerin düzeyleri total 

miktar olarak değerlendirilmiĢtir. 

TNF-α düzeyi  sigara içmeyen kontrol grubunda ve her iki deney grubunda birinci 

ayda baĢlangıca göre azalmıĢ fakat bu değiĢimler istatistiksel anlamlı düzeye 

ulaĢmamıĢtır. Sigara içen kontrol grubunda ise yine istatistiksel anlam taĢımamakla 

beraber artma görülmüĢtür. BaĢlangıca göre üçüncü ayda ise sigara içmeyen kontrol ve 

deney  gruplarında anlamlı derecede artma gerçekleĢmiĢtir.  Diğer gruplarda bu süreçte  

TNF-α düzeyinde anlamlı bir değiĢiklik olmamıĢtır. BaĢlangıca göre altıncı ayda TNF-α 

düzeyi  sigara içen kontrol grubunda istatistiksel anlamlı artıĢ göstermiĢ,  diğer 

gruplarda altıncı aydaki değer baĢlagıca göre anlamlı bir fark göstermemiĢtir. Ikezawa-

Suzuki ve ark. [72] yaptıkları çalıĢmada baĢlangıç tedavisi sonrasında sigara içmeyen 

grupta TNF-α düzeyinde bir artıĢ gözlemlemiĢler fakat bu farkın istatistiksel anlam 

taĢımadığını belirtmiĢlerdir. Erdemir ve ark. [48] da TNF-α düzeyinde baĢlangıç 

tedavisi sonrasında birinci ve üçüncü aylarda baĢlangıca göre fark belirtmemiĢler fakat 

altıncı ayda anlamlı derecede azalma rapor etmiĢlerdir. DOS‟taki TNF-α miktarının, 

diğer araĢtırmalar ve çalıĢmamızda görülen çeliĢkili sonuçlar ıĢığında periodontal tedavi 

takibinde üstleneceği rolün henüz kesinlik kazanmadığı düĢünülebilir. 

IL-1‟in periodontal yıkımın patogenezinde önemli bir rol oynayabileceği farklı 

çalıĢmalarda bildirilmiĢtir [77,137,179].  IL-1 
 
kemik rezorpsiyonunu stimüle edebilir, 

[52] kemik yapımını baskılayabilir [134]. BaĢlangıç tedavisinden sonra IL-1β‟nın 

önemli derecede azaldığı ve miktarındaki değiĢimin klinik parametrelerle orantılı 

olduğu  belirtilmiĢtir [70,107,185].
 
ÇalıĢmamızda IL-1β düzeyi tüm gruplarda tedavi 

sonrasında birinci ayda azalmıĢ fakat bu değiĢim istatistiksel anlamlılığa ulaĢmamıĢtır. 

Üçüncü ayda tüm gruplarda IL-1β miktarı baĢlangıç düzeyine yakın seviyede  kalmıĢtır. 

Altıncı ayda tüm gruplarda baĢlangıç düzeyinden daha düĢük seviyede kalmıĢ fakat yine 

bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır. Gamonal ve ark. [51] çalıĢmamıza 

paralel olarak periodontal baĢlangıç tedavi sonrasında  IL-1β düzeyinde anlamlı bir fark 
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belirtmemiĢlerdir.  Hou ve ark. araĢtırmamıza her gruba dahil ettiğimiz birey sayısına 

yakın  sayıda bireylerle yaptıkları çalıĢmalarında baĢlangıç tedavisinden sonra IL-1β 

düzeyinde istatistiksel anlamlı olarak azalma rapor etmiĢler, fakat çalıĢmaya dahil 

edilen bölgelerin tümünde bu azalmayı gözlemlememiĢlerdir [70]. Correa ve ark. [38], 

Tüter ve ark. [186]  ile Tsai ve ark. [185] daha fazla sayıda örnek sayısı ile yaptıkları 

çalıĢmalarda IL-1β düzeyinin tedavi sonrasında azaldığını belirtmiĢlerdir. Yoshinari ve 

ark. ise yaptıkları çalıĢmada SRP sonrasında IL-1β seviyesinin arttığını belirtmiĢlerdir 

[197].  

MMP-8 düzeyi gruplarda tedavi sonrasında birinci ayda baĢlangıca göre 

istatistiksel değiĢiklik göstermemiĢtir. Üçüncü ayda tüm gruplarda artma gözlenmiĢ, bu 

artıĢlardan sadece sigara içmeyen kontrol grubundaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuĢtur. BaĢlangıca göre altıncı ayda tüm gruplarda MMP-8 düzeyleri baĢlangıca 

yaklaĢmıĢtır. Kinane ve ark. [92] Haerian ve ark. [64] ile Chen ve ark. [31] MMP-8 

düzeyinin tedavi ile azaldığını, Mantyla ve ark. [114] ise klinik olarak düzelme olmayan 

bölgelerde MMP-8 düzeyinin azalmadığını belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda klinik 

iyileĢme görülmesine rağmen MMP-8 düzeylerinde buna paralel bir değiĢim 

görülmemiĢtir.  

TIMP-1 düzeyi baĢlangıca göre, sigara içen deney grubunda birinci ayda anlamlı 

derecede azalmıĢ, diğer gruplardaki değiĢiklikler anlamlı seviyeye ulaĢmamıĢtır. 

BaĢlangıca göre üçüncü ayda da istatistiksel anlamlı bir değiĢiklik olmamıĢtır. 

BaĢlangıca göre altıncı ayda sigara içmeyen deney grubundaki TIMP-1 seviyesi 

istatistiksel anlamlı olarak düĢükken, diğer gruplardaki değiĢiklikler istatistiktisel olarak 

anlamlı değildir. Haerian ve ark. çalıĢmamıza benzer Ģekilde tedavi sonrasında TIMP-1 

seviyesinde anlamlı derecede azalma tesbit etmiĢlerdir [64]. Tüter ve ark. ise [187] 

TIMP-1 seviyesinin arttığını gözlemiĢlerdir.  

Ölçülen biyokimyasal belirteçlerden hiçbirinin hastalığın 6 aylık seyri boyunca 

gruplar arasında anlamlı bir fark göstermediği saptanmıĢtır. Bu durumun sebebi Ģunlar 

olabilir: I) Verilerin  4 farklı grupta incelenmesi ve her bir biyokimyasal belirteç için 

daha spesifik inceleme yapmak amacıyla ayrı bölgeden örnek alınması nedeni ile 

karĢılaĢtırılan verilerin sayısının istatistiksel değerlendirme açısından azalması, II) 

Örnekler arasında enflamatuar belirteçlerin, bölgesel ve bireysel olarak yüksek 
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farklılıklar göstermesi, [24] III) Lokal olarak konak yanıtını önemli derecede 

etkileyebilecek bakteri tür ve miktarlarının farklı olması gibi birçok faktör [116]. 

Sonuçlar sigara içen ve içmeyen bireylerin ayrımı yapılmadan istatistiksel olarak 

incelendiğinde yine gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmemiĢtir. 4 grup olarak, 

sigara içen ve içmeyen bireylerin ayrımı yapılmadan ve çalıĢmaya dahil edilen tüm 

hastaların beraber ele alınması ile yapılan istatistiksel değerlendirmelerde klinik 

parametreler ve biyokimasal değerler arasında bir korelasyon bulunmamıĢtır. 

ÇalıĢmamıza uygun olarak Erdemir ve ark. ile  Ikezawa-Suzuki ve ark. [72] sigara 

kullanan ve kullanmayan hastalar arasında SRP sonrasında TNF-α düzeyinde  farklılık 

bulmamıĢtır  [48]. 

AraĢtırmamıza benzer Ģekilde planlanmıĢ biyokimyasal tetkik yapılan tek çalıĢma, 

lazer uygulaması ile gruplar arasında belirteç olarak IL-1β düzeyinin incelendiği Liu ve 

ark.‟nın çalıĢmasıdır. ÇalıĢmamıza benzer Ģekilde gruplar arasında IL-1β düzeyinde 

anlamlı bir fark gözlemlenmemiĢtir [107]. 

Persson ve ark. [142] sigara içen ve içmeyen gruplar arasında SRP sonrasında 

çalıĢmamıza paralel olarak MMP-8 düzeyinde bir fark belirtmemiĢlerdir. 
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Tablo 5-3‟de literatürde çalıĢmamıza gereç ve yöntem olarak paralellik gösteren 

çalıĢmaların sonuçları  çalıĢmamızın sonuçlarıyla karĢılaĢtırılabilmesi amacı ile 

gösterilmiĢtir. 

 

 

Tablo 5-3 TartıĢmada benzer çalıĢma olarak çalımamızla karĢılaĢtırdığımız  diğer 

araĢtırmaların sonuçlarının özeti. 

 

 

AraĢtırmacılar ve AraĢtırma Yılı 

Neil ve Mellonig 1997 
Liu ve ark. 

1999 

Andrade ve ark. 

2008 

Kara ve ark. 

2008 

Sonuçlar 

Ġki grup arası anlamlı 

bir fark yok. Ek olarak 

lazer tedavi uygulanan 

grupta diğer gruba 

göre farklı olarak 6 ay 

boyunca devam eden 

bir iyileĢme görüldü. 

SRP tek baĢına en 

etkin seçenek 

olmayabilir. Lazerin 

ek olarak 

uygulanmasının 

avantajları olabilir. 

Ġnterlökin-1β 

azalması SRP 

olmadığı zaman 

daha az. SRP‟ye ek 

olarak lazer 

uygulandığında ek 

fayda görülmedi. 

6 hafta sonra her iki 

grupta klinik durum 

istatistiksel olarak 

anlamlı derecede 

iyileĢti, fakat 

aralarında 

istatistiksel anlamlı 

bir fark yok. 

Periodontal 

tedavide Nd:YAG 

lazerinin ek faydası 

olması mümkün. 
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SONUÇLAR 

Sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli hastalarda periodontal baĢlangıç 

tedavisi ile beraber uyguladığımız Nd:YAG lazerinin periodontitisin iyileĢmesine 

etkisini 6 aylık takip süresince klinik parametrelerle ve diĢeti oluğu sıvısındaki TNF-α , 

IL-1β, MMP-8 ve TIMP-1 düzeylerinin saptanarak incelenmesi Ģu sonuçları vermiĢtir: 

 

1. Yapılan tedaviler tüm gruplarda klinik iltihabi belirtilerin azalmasını sağlamıĢtır. 

Klinik iltihabi belirtilerin azalmasında, sigara kullanımının olumsuz, lazer 

tedavisinin SRP‟ye ek olarak uygulanmasının ise olumlu yönde etkili olduğu 

görülmüĢtür. 

2. Yapılan tedaviler tüm gruplarda SCD ve KAD‟nin azalmasını sağlamıĢtır. 

Sigaranın SCD ve KAD azalmasına olumsuz etkisi gözlenmiĢtir. Sigara içen 

periodontitis hastalarında SRP‟ye ek olarak lazer uygulanmasının SCD ve KAD 

azalmasına olumlu etkisi gözlenmiĢtir. Sigara içmeyen gruplarda ise SRP‟ye ek 

olarak lazer uygulanması SCD ve KAD azalmasına kontrol grubuna göre daha 

az olumlu etki göstermiĢtir.  

3. Yapılan tedaviler, çalıĢmamızdaki gruplarda genel olarak DOS içindeki TNF-α, 

IL-1β, MMP-8 ve TIMP-1 düzeylerinde anlamlı değiĢikliklere neden 

olmamıĢtır. Sigara kullanımı ve lazer tedavisinin SRP‟ye ek olarak uygulanması 

DOS içindeki TNF-α, IL-1β, MMP-8 ve TIMP-1 düzeyindeki değiĢimlerde 

gruplar arasında anlamlı bir farka neden olmamıĢtır. 
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