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ÖZET 

Aykol G. Periodontal Başlangıç Tedavisi ile Birlikte Düşük Seviyeli Lazer 
Uygulamasının Periodontal Yara İyileşmesine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji AD. Doktora Tezi. İstanbul. 2009. 
 
Çalışmamızın amacı, sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli hastalarda  
periodontal başlangıç tedavisine ek olarak uygulanan düşük seviyeli diyot lazerin, 
periodontal yara iyileşmesine etkisinin 6 ay süresince, klinik parametreler, dişeti oluğu 
sıvısındaki matriks metalloproteinaz-1, matriks metalloproteinaz doku inhibitörü-1, 
transforming büyüme faktörü beta-1 ve bazik fibroblast büyüme faktörü düzeylerini 
saptayarak incelemektir. 
Çalışmamızda İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Kliniklerine 
başvuran,  yapılan klinik ve radyografik incelemeler sonucunda orta veya ileri düzeyde 
kronik periodontitis teşhisi konmuş 36 sistemik sağlıklı birey, çalışma gruplarını 
oluşturmak üzere seçilmiştir. Tüm hastalara periodontal başlangıç tedavisi yapılmıştır. 
Deney grubuna (n=18); periodontal başlangıç tedavisi sonrası GaAlAs diyot lazer, 808 
nm dalga boyu ve 4 j/cm² enerji yoğunluğunda, kök yüzeyi düzleştirme işlemini takiben 
24 saat içinde, 1. günde ve 7. günde dişeti yüzeyine uygulanmıştır. Başlangıçta ve 
tedavi sonrası 1. ay, 3. ay ve 6. aylarda plak indeksi, dişeti oluğu kanama indeksi, 
sondalanabilir cep derinliği, klinik ataşman düzeyi belirlenmiş ve dişeti oluğu sıvısı 
örnekleri alınmıştır. İstatistiksel değerlendirme sırasında, sigaranın tedaviye etkisini 
incelemek amacıyla gruplar, sigara içen ve içmeyen bireyler olarak iki alt gruba 
ayrılmıştır. Grup içi karşılaştırmalarda Wilcoxon Signed Rank testi, gruplar arası 
karşılaştırmada ise Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 
Periodontal başlangıç tedavisi ile birlikte uygulanan düşük seviyeli diyot lazerin 
sondalanabilir cep derinliği ve klinik ataşman düzeyine olumlu etkileri olduğu 
görülmüştür. Klinik parametrelerde gözlenen anlamlı değişim biyokimyasal 
parametrelerde gözlenmemiştir. 

Çalışmamızda lazerin periodontal başlangıç tedavisine ek olarak uygulanmasının 
olumlu etkileri olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : düşük seviyeli diyot lazer uygulaması, periodontal tedavi, MMP-1, 
TIMP-1, TGF β-1.  

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: T-969/06102006 
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ABSTRACT 

Aykol G. The effect of low level laser therapy as an adjunct to non-surgical periodontal 
treatment on periodontal wound healing. Istanbul University, Institute of Health 
Science, Department of Periodontology. Doktora Tezi. İstanbul. 2009. 
The aim of this study was to evaluate the adjunctive effect of low level laser therapy 
(LLLT) on periodontal wound healing after non-surgical periodontal therapy on 
smoking and non smoking patients with moderate to advanced chronic periodontitis. 
Clinical parameters and MMP-1, TIMP-1, TGF-ß1 ve b-FGF levels in gingival 
crevicular fluid (GCF) were measured in six month period. 
36 systemically healthy patients received non-surgical periodontal therapy. Test group 
(n=18) received GaAlAs diode laser. Low level laser was applied at a wavelength of 
808 nm with energy density of 4 J/cm² to the gingival surface following the periodontal 
treatment, on the 2nd day and 7th day. In all patients, GCF samples were collected and 
clinical parameters were recorded at baseline, 1., 3. and 6. month after treatment.  
Test and control groups were divided to subgroups as smoking and nonsmoking patients 
to investigate the effect of smoking on treatment. Wilcoxon Signed Rank test and Mann 
Whitney U test were performed for statistical analysis. 
 LLLT showed significant improvement in probing depth and clinical attachment level 
during first three months. Sulcus bleeding index and probing depth scores were higher 
in smoking group. Positive effects of LLLT on probing depth and clinical attachment 
level were observed. Biochemical markers were not related with clinical parameters. It 
was concluded that LLLT may be favorable as an adjunct to periodontal therapy.  
 

Key Words: low level laser therapy, periodontal treatment, MMP-1, TIMP-1, TGF β-1. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Periodonsiyum, dişlerin fonksiyonlarını sürdürebilmek için iki sert (sement ve 

kemik) ve iki yumuşak dokunun (periodontal ligament ve dişeti) birlikte oluşturduğu bir 

organ sistemi olarak düşünülmektedir. Bu yapılardan her birinin, kendine özgü bir doku 

mimarisi ve biyokimyasal bir niteliği olmakla birlikte komşu dokuların hücresel 

aktivitelerinden de etkilenmektedir (32).  

Günümüzde periodontal hastalık, eko-genetik bir hastalık olarak kabul 

edilmektedir (31). Primer etiyolojik faktörü mikrobiyal dental plak ve içeriğindeki 

bakterilerdir.  Bakterilerin dokuya etkisinin yanı sıra konağın immun ve enflamatuar 

yanıtı ile gen polimorfizmi de periodontal bağ dokusunun yapısı ve fonksiyonunu 

etkilemektedir. Bu dokuların bütünlüğü ve bileşimi birçok yaygın hastalıkta ve 

travmada değişebilir. Özellikle periodontitiste dento-gingival birleşim, alveol kemiği, 

sement ve periodontal ligamentte yıkıcı ve ilerleyen değişiklikler görülmektedir. Bağ 

dokusu matriksi ve hücreleri dönüşümsüz olarak yıkıldığından bu hastalık klinik ve 

biyolojik öneme sahiptir (150). Kronik periodontitis daha çok erişkinlerde görülen, 

konak savunma elemanlarının mikrobiyal faktörler ile mücadelesi sonucu ortaya çıkan, 

dişler ve periodonsiyumu etkileyerek ataşman ve kemik kaybı ile sonuçlanan 

multifaktöriyel kronik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır (83). Bakteriler, 

kollagenazları içeren proteolitik aktiviteleri ile kollagen yıkımına katılırlar. Kollagen 

yıkımına neden olan kollagenazlar, matriks metalloproteinaz (MMP) adı verilen bir 

grup enzim parçasıdır. Periodontal hastalıkta MMP’ler, ekstrasellüler matriks (ESM), 

bazal membran ve koruyucu yapıların yıkımında, sitokin faaliyetlerinin değişmesinde 

ve osteoklast aktivasyonunda anahtar rol oynamaktadır (188). Periodontitiste aktive 

MMP’ler ile onların endojen inhibitörlerinden biri olan doku matriks metalloproteinaz 

inhibitörü (TIMP) arasındaki dengenin bozulmasının, ESM’in patolojik yıkımını 

yönlendirdiği bilinmektedir (44). Özellikle bu enzimler kök yüzeyine tutunmuş kollagen 

fibrillerin yıkımından, cep epitelinin apikale göçünden ve lateral olarak 

genişlemesinden sorumludurlar. MMP-1 interstisyal Tip I ve Tip III kollageni yıkabilen 

birkaç enzimden biridir. Bu yeteneği nedeniyle MMP-1’in kollagen yıkımında çok 

önemli olduğu düşünülmektedir (231). 

Periodontal enfeksiyonlara temel yaklaşım, diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi 

düzleştirme ile supragingival ve subgingival bakteriyel birikintilerin uzaklaştırılmasıdır. 
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Periodontal başlangıç tedavisi ile hastalığa neden olan mikrobiyal dental plağın ve 

bakteri yan ürünlerinin ortamdan uzaklaştırılıp kök yüzeyindeki pürüzlülük ve 

düzensizliklerin ortadan kaldırılarak etkin plak kontrolü için uygun ortamın 

hazırlanması ve böylece periodontal cep ve dişeti iltihabının azaltılması ve klinik 

ataşman kazancı sağlanması amaçlanmaktadır. Geçmişte yapılan pek çok klinik çalışma, 

periodontal enfeksiyonların tedavisinde cerrahi olmayan yaklaşımın etkinliğini 

doğrulamaktadır (19 - 21, 28, 29).  

Sigara kullanımının periodonsiyum üzerine negatif etkilerinin olduğu 

bilinmektedir. Vasküler değişimler, değişmiş nötrofil fonksiyonları, azalmış IgG 

üretimi, azalmış lenfosit proliferasyonu, periopatojenlerin prevalansında artış, fibroblast 

ataşmanı ve fonksiyonunda değişim, mekanik tedaviyle patojenlerin elimine 

edilmesinde zorluk ve sitokin ile büyüme faktörlerinin üretiminde olumsuz lokal etkileri 

sigaranın periodontal etki mekanizmasını oluşturmaktadır (121). 

Geleneksel periodontal tedavi, genellikle iltihaplı dentogingival yapının el 

aletleri ile yaralanmasına sebep olmaktadır. Bu tedavilerden elde edilecek sonuç, yara 

iyileşmesiyle ilişkili hücresel ve moleküler olaylara bağlıdır. Periodontal yaraların 

iyileşmesindeki pek çok hücresel ve moleküler olay, vücuttaki diğer yaralara benzer 

şekilde gerçekleşmektedir. Yara iyileşmesi, çok sayıda hücre tipinin migrasyon, 

adezyon, proliferasyon ve diferansiyasyonunu içermektedir. Tüm bu aktiviteler, 

polipeptid mediatörler hücre yüzey reseptörlerine bağlandığında ve integrinler 

ekstrasellüler matrikse bağlandığında tetiklenmektedir. Transforming büyüme faktörü 

(TGF)-β, fibroblast büyüme faktörü (FGF), trombosit türevi büyüme faktörü (PDGF), 

epidermal büyüme faktörü (EGF) gibi büyüme faktörleri, iyileşme sürecinde hücrelerin 

fonksiyonlarını düzenlemektedir. (15, 65, 96, 114). 

Yara iyileşmesinin geliştirilmesi amacıyla 40 yılı aşkın süredir tıpta ve son 

yıllarda diş hekimliğinde DSL’lerin kullanımı araştırılmaktadır. Ortalama gücü 500 

mW’dan az olan, 540- 904 nm dalga boylarındaki bu lazerlerin kullanımı doku ve 

hücrelerde fotokimyasal ve fotobiyolojik etki temeline dayanmaktadır. Fibroblastların 

yara iyileşmesinde kilit rol oynamalarından dolayı düşük seviyeli lazerlerin fibroblast 

hücre büyümesi, hareket yeteneği ve kollagen üretimi üzerine etkilerini araştıran çok 

sayıda in vitro çalışma ve yara iyileşmesini geliştirici etkisi üzerine çok sayıda hayvan 

çalışması ve in vivo çalışma bulunmaktadır. Ancak kullanılan lazerlerin ve uygulanan 
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parametreler ile yöntemlerin çeşitliliğinden dolayı etkinliği tam olarak 

açıklanamamıştır. 

Bu tez çalışmamızda amacımız; sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli 

hastalarda uyguladığımız düşük seviyeli diyot lazerin, periodontal başlangıç tedavisi 

sonrası periodontal yara iyileşmesine etkisini 6 aylık takip süresince klinik 

parametrelerle ve dişeti oluğu sıvısındaki MMP-1, TIMP-1, TGF-ß1 ve b-FGF 

düzeylerini saptayarak incelemektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. PERİODONTAL HASTALIK  

Periodontal hastalık, konak ve mikrobiyal dental plak arasındaki denge 

korunamadığında, diş destek dokularının yıkımı ile sonuçlanan iltihabi bir hastalıktır. 

İltihap, bazı hastalarda sadece dişeti ile sınırlı kalarak gingivitis adını alırken, bazı 

hastalarda bağ dokusu ataşmanı ve kemik kaybına neden olarak periodontitise dönüşür. 

Mekanizması tam olarak açığa kavuşmamasına rağmen iltihabın yayılma alanı ve hızı, 

mikrobiyal dental plağın patojenik potansiyeli ve konak direnci ile ilişkilendirilmektedir 

(51, 165). Subgingival plağın mikrobiyal yapısı bireyler arası farklılık göstermektedir. 

Subgingival mikrorganizmaların; gram-pozitif, gram-negatif anaerop ve fakültatif 

anaerop türler olduğu ve periodontal patojenlerin çoğunun, gram-negatif anaerop gruba 

dahil olduğu ifade edilmektedir. Periodontal hastalıkların etyolojik ajanları olarak 

düşünülen mikroorganizmalar; Porphyromonas gingivalis (Pg), Tannerella forsythia 

(Tf), Treponema denticola (Td), Prevotella intermedia (Pi) ve Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (Aa) olarak belirtilmektedir (34). 

Periodontal hastalıklardan biri olan kronik periodontitis, daha çok erişkinlerde 

görülen, konak savunma elemanlarının mikrobiyal faktörler ile mücadelesi sonucu 

ortaya çıkan, dişler ve periodonsiyumu etkileyerek ataşman ve kemik kaybı ile 

sonuçlanan multifaktöriyel kronik bir hastalıktır (83, 172). Cep oluşumu ve/veya dişeti 

çekilmesi ile karakterizedir. Prevalans ve şiddeti yaşla birlikte artar. Kronik 

periodontitis, mikrobiyal içerik, lokal hazırlayıcı faktörler, sistemik hastalıklar, sigara 

ve emosyonel stres ile ilişkilendirilmektedir (83).  

Doku yıkımı, bakteriler ile konağın immun ve iltihapsal yanıt arasındaki 

karmaşık ilişkinin sonucunda görülmektedir. Periopatojenler üç farklı yoldan doku 

yıkımı oluşturabilmektedir: 

a) Patojenler, konak hücrelerinin müdahalesi olmadan direkt proteolitik enzimleri 

salarak periodontal yapıları yıkabilir (195) 

b) Patojenlerin toksin, enzim ve lipopolisakkarit gibi ürünleri, yıkım enzimlerini üreten 

hücreleri tetikleyebilir (60, 64, 77, 169, 188) 

c) Patojenler, immun yanıtı stimüle ederek lenfosit ve makrofajlardan bir veya daha 

fazla yıkım yolunu aktive eden sitokinlerin salınımına neden olabilir (168) 
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Periodontal hastalık gelişimiyle hücre proliferasyonu ve farklılaşması etkilendiği 

için periodontal dokularda bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Bunun nedenleri; 

bakteri kaynaklı toksin ve enzimler, nötrofillerden çeşitli enzimlerin salınımı ile 

makrofaj ve lenfositlerden salgılanan sitokinlerdir. Tüm bu faktörler epitel üzerinde 

sitotoksik etki oluşturarak hücre hasarına neden olmaktadır. Bağ dokusu da epitelde 

görülen benzer mekanizmalarla yıkıma uğramakta, fibroblastlar zarar görmekte, bunun 

sonucunda kollagen ve ESM kaybı ortaya çıkmaktadır. Fibroblastların zarar görmesine 

neden olan faktörler, bakteriler tarafından üretilen endotoksinlerdir. Bakteri kaynaklı 

toksinler hücre proliferasyonuna ve kollagen sentezine engel olmaktadır. Dokulardaki 

kollagen miktarı yapım ve yıkım arasındaki dengeye bağlıdır. Kollagen kaybı, azalmış 

yapım hızı veya artmış yıkım hızına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Fibroblastların 

yıkımı sonucu kollagen sentezi azalmaktadır. Ayrıca bakteriler ve konak tarafından 

üretilen enzimler, kollagen yıkımına neden olmaktadır. Bunun sonucunda oluşan alanda 

lökosit infiltrasyonu meydana gelir. Doku yıkım süreci konağın kontrolündedir. 

Periodontal dokular ile dişin adaptasyonu kaybedilmeye başlar. Dokuda ödem ve iltihap 

gelişir. Bağ dokusu ataşmanı yıkılarak epitel hücreleri kök yüzeyinin apikaline göç eder. 

Periodontal cep derinleşir ve iltihapsal infiltrat artar. Osteoklastlar kemik yıkımına 

başlar. Subgingival plak birikimi artar ve artan mikrobiyal yoğunluk ile yıkıcı 

periodontal lezyon yayılır. Cep derinleştikçe flora daha anaeobik hale gelir, konak yanıtı 

daha yıkıcı olur ve kronikleşir (128, 171). Meydana gelen yıkım kısa süreli şiddetlenme 

ve uzun süreli duraklama dönemlerinden oluşmakta, bağlantı epitelinin apikale göçü, 

periodontal ligamentin ve alveol kemiğinin yıkımı şeklinde ortaya çıkmaktadır (203).  

Dişeti oluğu sıvısı (DOS), periodontal dokulardan çıkan serum transuda ya da 

iltihapsal eksudadır. Serumdan çıkan maddeler, lökositler, antikorlar, sitokinler, 

enzimler, periodonsiyum hücre yapıları ve bakterilerin kompleks bir karışımıdır ve 

periodontal durumun analizi için eşsiz bir pencere sağlamaktadır. Dişeti oluğu içinden 

ya da kenarından toplanabilmektedir (138). Toplanması invaziv olmayan ve görece basit 

bir prosedürdür. DOS; dişeti oluğu yıkama yöntemi, kapiller tüp ya da mikropipetlerle 

toplama ve absorban filtre kağıt striplerle toplama yöntemleriyle elde edilebilmektedir 

(90). DOS’un periodontitisin erken teşhis ve tedavi sonrası periodontal dokuların 

iyileşmesini takip etme potansiyeli 1950’lerde anlaşılmıştır. Ancak periodontal dokular, 

onların mikrobiyal cevapları, hücre düzenlenmesi, iltihap ve iyileşme sürecindeki doku 

reaksiyonları son derece karmaşık olaylar olduğundan bugün hala periodontitisle ilişkili 
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doku yıkımına neden olan patofizyolojik olaylar açık değildir ve DOS bu amaçla klinik 

olarak kullanılamamaktadır. Ancak bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. 

Periodontal dokuların metabolik durumunu spesifik ve sensitif olarak ortaya çıkarmayı 

amaçlayan çok sayıda test geliştirilmektedir (223). DOS; ELISA (enzyme-linked 

immunoabsorbent assay), florometri, immunoassay, direkt ya da indirekt immunodot 

gibi yöntemler ile değerlendirilebilmektedir. 

2.2. MATRİKS METALLOPROTEİNAZLAR VE İNHİBİTÖRLERİ 

Periodonsiyum bağ dokusu; kollagen ve elastin gibi fibröz komponentler ile 

laminin, fibronektin ve proteoglikanlar gibi fibröz olmayan komponentleri, ayrıca 

mineral, lipit, su ve büyüme faktörlerini içermektedir (30). Ekstrasellüler matriks ise 

çok sayıda makromolekül tarafından oluşmuştur. Ağırlıklı olarak kollagen olmakla 

birlikte proteoglikanları ve kollagen olmayan proteinleri de içermektedir (126). Dişeti, 

periodontal ligament ve alveol kemiği farklı tiplerde kollagen ihtiva etmektedir. 

Periodontal ligament vücutta metabolik olarak aktif dokulardan biridir ve protein 

aktivitesinin büyük çoğunluğunu kollagen metabolizması oluşturmaktadır. Dişetinde 

Tip I, III, IV, V, VI kollagen, periodontal ligamentte Tip I, III, IV, V, VI, XII kollagen 

ve alveol kemiğinde Tip I, III, V kollagen bulunduğu belirtilmektedir (7, 35, 78, 146, 

186). Periodontal ligamentte kollagen turnover’ı çok yüksektir ve normal fonksiyon ile 

çiğneme sırasında oluşan okluzal kuvvetler ile ilişkilendirilmektedir (126).  

Matriks komponentleri, ekstrasellüler matriks metalloproteinaz veya plazmine 

bağlı ayrılma reaksiyonları tarafından çözülebilir. Kollagen yıkımı; iltihap, doku yıkımı, 

remodeling ve doku onarımı ya da yara iyileşmesinde meydana gelir. Bu süreç 

intrasellüler ve ekstrasellüler olarak iki farklı yolla oluşabilmektedir (46, 126). 

Kollagen yıkımına neden olan kollagenazlar, matriks metalloproteinaz (MMP) 

adı verilen bir grup enzim parçasıdır. MMP’ler; normal embriyogenezis ve remodeling 

süreçleri ile artrit, kanser, osteoporoz ve periodontitis gibi birçok hastalık sürecinde, 

ekstrasellüler matriks komponentlerinin yıkımından sorumlu önemli çinko enzim 

gruplarından biridir (119).  

İlk metalloproteinaz 1962 yılında Gross ve arkadaşları tarafından belirlenmiştir 

(91). Günümüzde ise 25’in üstünde matriks metalloproteinaz, yapısal olarak ilişkili 

ancak genetik farklılığı olan multigen ailesini oluşturmaktadır. Latent zimojen 

(proenzim) formda sentezlenir ve salgılanırlar. Proteinazlar (plazmin) veya organik civa 
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bileşenleri tarafından aktive olurlar (119). Düzenlenmelerinde, aktivasyonları kadar 

inhibisyonlarından sorumlu mekanizmalar da önemlidir.  

İnsan matriks metalloproteinaz gen ailesi, fibroblast tip ve nötrofil tip enzimi 

içine alan en az dört ayrı intertisyal kollagenaz içermektedir (Tablo 2-1).   

Tablo 2-1  İnsan Matriks Metalloproteinaz ve Substratları (223)  

Gruplar Proteaz MMP No Matriks Substratları 

Kollagenaz-1 

(Fibroblast Tip 

Kollagenaz) 

MMP-1 

 

III>I>II, VII,X tip kollagenler 

Jelatin 

Kollagenaz-2 

(Nötrofil Tip 

Kollagenaz) 

MMP-8 

I>II>III,VII,X tip kollagenler 

Jelatin 

 

 

Kollagenaz-3 

 

MMP-13 

 

II>III>I, VII, X tip kollagenler 

Jelatin 

Kollagenazlar 

Kollagenaz-4 MMP-18 

 

I,II,III tip kollagenler 

Jelatin 

 

Fibroblast tip intertisyal kollagenaz (MMP-1), periodontal ekstrasellüler 

matriksin protein bileşeninde en fazla bulunan Tip I ve III intertisyal kollagenleri ayıran 

en büyük proteolitik enzim tipidir (46). Fibroblast, keratinosit, endotel hücre, osteoblast, 

kondrosit ve monosit/makrofajlardan üretilmektedir. Esas olarak fizyolojik ve patolojik 

doku remodeling’i süresince eksprese edilen MMP-1’in biyolojide geniş bir rolü olduğu 

düşünülmektedir. Sağlıklı yetişkin dokularında düşük seviyelerde bulunmasına karşın 

bir rahatsızlık durumunda ve patolojik durumda oluşan yara iyileşmesi, onarım ya da 

remodeling süreçlerinde ekspresyonu yükselmektedir (50). Kollagenaz-1 ekspresyonu 

transkripsiyonal olarak büyüme faktörleri, hormonlar ve sitokinler tarafından 

düzenlenmektedir (174). 

Muller ve ark. (2008) diabetik ayak ülserlerinde, iyileşme süresince MMP ve 

TIMP düzeylerindeki değişimi ve bu değişim ile yara iyileşmesi arasındaki korelasyonu 

incelemişlerdir. Çalışmada yüksek düzeyde MMP-1 yara iyileşmesi için gerekli iken 

MMP-8 ve MMP-9 fazlalığının zararlı olduğunu, MMP-1/TIMP-1 oranının yara 
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iyileşmesinin öngörümünde rolü olduğuna dair bir kanıt sağladığını bildirmişlerdir 

(163). 

Kronik periodontitisli hastaların DOS ve dokularında, MMP-1 proteini ve m-

RNA belirlenmiş olmasına rağmen bu metalloproteinazın esas olarak patolojik 

yıkımdan değil normal doku turnover’ından sorumlu olabileceği düşünülmektedir 

(188). 

MMP’ler, doku yıkımı oluşturma potansiyeline sahiptirler ve aktiviteleri farklı 

düzeylerde kontrol edilir. Periodontitis, artrit, kanser gibi hastalıklarda, ekstrasellüler 

matriksin patolojik yıkımın esas nedeninin, aktive olmuş MMP’ler ve dokuya ait α2-

makroglobulin ve TIMP gibi endojen MMP inhibitörleri arasında var olan dengenin 

bozulması olduğu öne sürülmektedir (208). Zimojenin hücresel aktivasyonu, bir 

substrata bağlanması ya da bir inhibitör ile etkileşmesiyle gerçekleşir. Genel olarak 

MMP’lerin aktivitesi dört endojen inhibitörden oluşan TIMP ailesi tarafından inhibe 

edilmektedir (174). TIMP’ler MMP’leri perisellüler olarak kontrol ederken, α2-

makroglobulin vücut sıvılarındaki MMP’ler için düzenleyici görevi görmektedir. 

TIMP’ler, MMP’lerin aktif formlarıyla ve bazı şartlar altında latent formlarıyla da 

kovalent olmayan bimoleküler bileşikler oluştururlar (46). TIMP’lerin başlıca 

fonksiyonunun MMP inhibisyonu olduğu kabul edilmektedir. Ancak MMP’lerin 

taşınması, stabilizasyonu, hücre yüzeyine fokalizasyonu, anjiogenezin inhibisyonu, 

kemik rezorpsiyon aktivitesinin, büyüme faktörü benzeri aktivitelerin ve pro- ve anti-

apoptotik fonksiyonların yükseltilmesi gibi fonksiyonlar da göstermektedir (204). 

Değişmiş TIMP ekspresyonu pek çok hastalığın oluşumunda bilinmektedir. Hücresel 

hareketleri değiştirerek ekstrasellüler matriks ve büyüme faktörlerinin oluşmasını 

etkilemektedir. TIMP-1,-2,-3 ve -4’ün dokularda ve vücut sıvılarında geniş olarak 

dağılmış olduğu belirlenmiştir. TIMP’lerin hemen tüm MMP’leri inhibe edebilmelerine 

rağmen TIMP-1’in interstisyal kollagenaz aktivitesini etkin olarak baskıladığı 

belirtilmektedir. TIMP-1’in MMP-1’deki aktif katalitik çinko ile birebir uyum 

gösterdiği belirtilmektedir (45,112, 174, 197).  

Nomura ve ark. (1993) periodontitisli ve sağlıklı bireylerden aldıkları dişeti 

örneklerinde MMP-1, TIMP-1 ve TIMP-2 mRNA düzeylerini RT-PCR ile inceledikleri 

çalışmalarında periodontitiste MMP-1 ve TIMP-1 mRNA seviyeleri anlamlı düzeyde 

yüksek bulunurken TIMP-2 mRNA seviyesi her iki grup arasında değişim 

göstermediğini bildirmişlerdir (167). 
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Meikle ve ark. (1994) periodontitisli hastalardan aldıkları dişeti dokularında 

matriks metalloproteinazlar ve TIMP-1’in immunolokalizasyonunu incelemişler, doku 

türevi MMP’lerin periodontal hastalıkta doku remodeling’inde bulunduğu ve bağ 

dokusu hücreleri gibi epitel hücrelerinde de kesin olarak bulunduğunu göstermişlerdir 

(153).  

Aiba ve ark. (1996) periodontal hastalıkta iltihabın MMP-1 ve MMP-8 gen 

ekspresyonu üzerine etkisini inceledikleri çalışmalarında; iltihaplı dişetinde MMP-1 

mRNA miktarında artış olmakla birlikte MMP-8 ve TIMP-1 mRNA'larında değişim 

gözlenmediği, bu yüzden MMP-1’in periodontal hastalıkta kollagen yıkımının 

başlamasını etkileyebileceği, MMP-8’in ise bağ dokusu yıkımının ilerlemesine neden 

olabileceğini bildirilmektedir (2). 

Ingman ve ark. (1996), 17 kronik periodontitis (KP)’li ve 6 lokalize agresif 

periodontitis (LAP)’li hastanın DOS ve tükürüğünde MMP-1,-3,-8,-9 ve TIMP-1 

düzeylerini inceledikleri çalışmalarında MMP-1 seviyesinin LAP’li hastalarda anlamlı 

düzeyde yüksek, MMP-8’in ise KP’li hastalarda anlamlı düzeyde yüksek olduğunu ve 

LAP’li hastalarda TIMP-1 düzeyinin KP’li hastalara göre yüksek olduğunu 

belirtmişlerdir (116). 

Alfant ve ark. (2008) ise agresif periodontitis (AP)’li 23 çocuğun derin (≥4mm) 

ve sığ ceplerinindeki DOS MMP-1,-2,-3,-8,-9,-12,-13 düzeylerini, 12 sağlıklı çocuk ve 

17 KP’li erişkin ile karşılaştırdıkları çalışmalarında; AP’li çocukların derin ceplerindeki 

MMP seviyelerinin ve özellikle MMP-8’in sığ cepler, kontrol ve KP gruplarına göre 

anlamlı yüksek olduğu, sadece MMP-1 seviyesinin KP’li bireylerle istatistiksel farklılık 

göstermediğini bildirmişlerdir (4). 

Haerian ve ark. (1995) 40 hastanın herbirinin sağlıklı, gingivitisli ve 

periodontitisli 3 bölgesinden aldıkları DOS örneklerinde, tüm bölgelerin sadece % 

20,8’inde MMP-1 tespit etmişler ve hastalık durumuyla korelasyon göstermediğini 

bildirmişlerdir (99). 

Aynı araştırmacılar (1996) periodontal tedavinin fibroblast tip kollagenaz, 

stromelizin ve metalloproteinaz doku inhibitörü üzerine etkisini ve tedaviye yanıtın 

öngörülebilirliğini araştırmışlardır. Tedavi sonrası stromelizin ve TIMP düzeylerinde 

yüksek derecede anlamlı azalma gözlenirken bu proteinlerin başlangıç düzeylerinin 

tedavi sonuçlarını öngöremediğini belirtmişlerdir (100). 
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Tüter ve ark. (2002) periodontal başlangıç tedavisinin, DOS MMP-1 ve TIMP-1 

düzeyleri üzerine etkisini inceledikleri çalışmada, tedavi sonrası MMP-1 düzeyinde 

azalma ve total TIMP-1 düzeyinde artış olduğunu ve MMP-1 ile TIMP-1 oranının 

tedavi sonrası değişerek birbirine yaklaştığını belirtmişlerdir (222). 

2.3. PERİODONTAL YARA İYİLEŞMESİ 

Deri ve ağız dokularındaki cerrahi yaraların iyileşmesi; kemoatraksiyon ile 

hücrelerin toplanarak zarar görmüş dokuların, yabancı cisimlerin ve mikrobiyal 

hücrelerin temizlenmesi ve yeni ekstrasellüler matriksin formasyonu ve olgunlaşmasıyla 

sonlanan bir dizi biyolojik olayı içermektedir (229).  

Yara iyileşmesi; enflamasyon, proliferatif faz ve remodeling olmak üzere 3 safhada 

gerçekleşmektedir (Şekil 2-1).  

 

Şekil 2-1  Yara iyileşmesi (65) 

Yara iyileşmesine ait genel prensipler ve olaylar kütanöz yara modelleri 

kullanılarak açıklanmaktadır ve bunlar periodontal yara iyileşmesine de 

uygulanmaktadır.  

Yaralanma sonucu kan damarları zarar görür ve hemorajiye neden olur. Kan 

dışarı sızar ve pıhtı oluşur. Kanın pıhtılaşma süreci ve kompleman yolunun aktivasyonu 

birçok polipeptid mediatörün ortaya çıkmasına neden olur. Kan pıhtısı enflamatuar 

hücrelerin göçü için geçici bir matriks görevi görür. Nötrofil ve monositler enzim ve 

toksik oksijen ürünleriyle yaradaki bakteri, yabancı cisim ve ölü dokuları temizler. 

Partiküllerin temizlenmesi tamamlandıktan sonra periferal kan monositlerinin yara 
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bölgesine infiltrasyonu devam eder. Monositler dokuda aktive olarak makrofaj haline 

gelirler. Makrofaj ve aktif trombositler, yara iyileşmesine katılan çeşitli hücrelerin 

aktivitelerini düzenleyip yönlendiren çok sayıda polipeptid büyüme faktörü ve 

sitokinleri salgılar. Makrofajlar trombositlerden farklı olarak depo protein ve 

peptidlerini devamlı olarak salgılayarak granülasyon doku formasyonunu başlatırlar. Bu 

süre içerisinde epitel hücreleri yara kenarından yara bölgesine göç eder ve yaralanmayı 

takiben birkaç saat içinde re-epitelizasyon başlar. Yara kenarındaki keratinositler 

hemidesmozom bağlantılarını çözerek yara çevresi için daha uygun olan integrinleri 

gönderirler. İntegrinlerin bu mobilizasyonu ve salınımı keratinositlerin geçici matriks ve 

yara debrisi içerisindeki matriks moleküllerine adezyonunu sağlar. Keratinositler, 

integrinler aracılığıyla bazal laminaya bağlanırlar. Hücre göçü ve çoğalmasından dolayı 

keratinositlerin sayısı artar ve bölge epitel ile kaplanır. Bu süre boyunca anjiogenez ve 

kollagen sentezi gerçekleşerek diğer ekstrasellüler matriks komponentleri aktif hale 

gelir. Pıhtının yerini granülasyon dokusu alır. Yara bölgesi aktif fibroblastlar ve bu 

hücrelerden dönüşen miyofibroblastlar ile dolar. Miyofibroblastların ortaya çıkmasıyla 

bağ dokusu sıkılaşmaya başlar ve yara kontraksiyonu gelişir. Kontraksiyon yarayı 

daraltır ve yara kenarları birbirine yaklaşır. Kollagenden zengin matriks oluştuktan 

sonra fibroblastlar, TGF-β üretimi devam etmesine rağmen kollagen üretimini keserler. 

İyileşmenin 10. gününden sonra fibroblastların programlanmış hücre ölümleri 

görülmeye başlar. Remodeling fazı süresince yeni bağ dokusu ve kan damarları 

granülasyon doku matriksinin yerini alır. Takip eden haftalar ve aylar boyunca 

remodeling devam eder.  

Proteoliz, fibrin pıhtı ve matriks içindeki hücre migrasyonu ve doku 

remodeling’i için gereklidir. Yara iyileşmesi süresince enflamatuar hücreler ve diğer 

birçok hücre çok sayıda farklı matriks metalloproteinazları üretir. Keratinositlerin 

hareketi için MMP-1 ekspresyonu gerekir, bazal hücrelerde üretilen bu enzim doğal 

kollagenleri böler, kollagen I ve kollagen III’leri parçalayarak hücre migrasyonuna 

yardımcı olur. MMP’ler ayrıca granülasyon doku matriksinin remodeling’inde görev 

alırlar. 

Yara iyileşmesi, çok sayıda hücre tipinin migrasyon, adezyon, proliferasyon ve 

diferansiyasyonunu içermektedir. Tüm bu aktiviteler, polipeptid mediatörlerin hücre 

yüzey reseptörlerine bağlandığında ve integrinler ekstrasellüler matrikse bağlandığında 

tetiklenmektedir. TGF-β, FGF, trombosit türevi büyüme faktörü (PDGF), epidermal 
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büyüme faktörü (EGF) gibi büyüme faktörleri, iyileşme sürecinde hücrelerin 

fonksiyonlarını düzenlemektedir (Tablo 2-2) (15, 65, 96, 114).  

Tablo 2-2  Yara iyileşmesinde görev alan büyüme faktörleri (15) 

Büyüme Faktörü Kaynak Etki 

Fibroblast büyüme faktörü 1/a, 2/b, 4  

 

 

Makrofaj, endotel 

hücreleri 

Fibroblast proliferasyonu 

ve anjiogenez 

Transforming büyüme faktörü (TGF)-

α 

 

Makrofaj, keratinosit Re-epitelizasyon 

Transforming büyüme faktörü (TGF) 

-ß1,ß2 

Trombosit, makrofaj Fibroblast ve makrofaj 

kemotaksisi, ekstrasellüler 

matriks sentezi, proteaz 

inhibitörlerinin sekresyonu 

 

Epidermal büyüme faktörü Trombosit Re-epitelizasyon 

 

Trombosit türevi büyüme faktörü Trombosit, makrofaj, 

keratinosit 

Fibroblast ve makrofaj 

kemotaksisi, fibroblast 

proliferasyonu ve matriks 

sentezi 

 

Keratinosit büyüme faktörü Dermal fibroblast Keratinosit proliferasyonu 

Insulin benzeri büyüme faktörü Plazma, trombosit Endotel ve fibroblast 

proliferasyonu 

 

Vasküler endotelyal büyüme faktörü Keratinosit, makrofaj Anjiogenez 

   

 

TGF-β’lar hücre büyümesi, farklılaşması ve gelişimsel süreçleri içeren birçok 

düzenleyici etkiye sahip bir polipeptid ailesidir. İnsanlarda üç TGF-β geni 

bulunmaktadır; TGF-β1, β2 ve β3. Tüm TGF β izoformlarının yara bölgesinde 

bulunmasına rağmen ana izoformun TGF-β1 olduğu ve yara iyileşmesi sürecinde 



 13 

merkezi görev yaptığı düşünülmektedir (104). TGF-β1 iltihapsal yanıt, anjiogenez, re-

epitelizasyon, ekstrasellüler matriks depozisyonu ve remodelingi etkilemektedir. 

Steinsvoll ve ark. (1999) kronik iltihaplı periodontal dokularda TGF-β1’in 

ekspresyonunun yaygınlığını inceledikleri çalışmada, farklı hücre tiplerinden büyük 

kapsamda salgılanan TGF-β1’in periodontal infiltratın düzenlenmesinde temel 

sitokinlerden biri olabileceği belirtilmiştir (207). 

Kuru ve ark. (2004) yaptıkları çalışmada periodontal cerrahi sonrası dişeti oluğu 

sıvısında TGF-β1 değişimini incelemişler ve dişeti oluğu sıvısında bu büyüme 

faktörünün düzeylerindeki değişikliklerin periodontal tamir ve rejenerasyonun izlenmesi 

için faydalı olabileceğini belirtmişlerdir (133). 

Chua ve ark. (1991), kültüre insan kalp fibroblastlarında büyüme faktörlerinin 

kollagen metabolizması üzerine etkilerini inceledikleri çalışmalarında, b-FGF’nin 

kollagenaz mRNA’yı arttırıp TIMP mRNA’yı azaltırken TGF-β’nın b-FGF’nin etkisini 

baskılayacak şekilde hareket ettiğini belirlemişler ve TGF-β ve b-FGF’nin kollagen 

metabolizmasının düzenlenmesinde anahtar rol oynadığını bildirmişlerdir (63).  

TGF-β’nın MMP gen ekspresyonunu azaltıp TIMP ekspresyonunu artırarak 

kollagenolitik aktiviteyi azalttığını (80) ve deri hücrelerinde MMP-1 gen ekspresyonunu 

inhibe ettiğini gösteren in vitro çalışmalarda TGF-β’nın fibroblast ve keratinositlerde 

kollagen metabolizmasını düzenleyici etkisi olduğu belirtilmiştir (61, 176, 236). 

FGF’ler fibroblast, osteoblast, kondrosit, düz kas hücreleri gibi mezenkimal 

hücreler ve endotelyal hücreler için etkili bir mitojen ve kemoatraktan olan bir 

polipeptid ailesidir. Bu aileden en çok asidik FGF (a-FGF) ve bazik FGF (b-FGF) 

proteinleri üzerine çalışmalar yapılmıştır ve bazik formun biyolojik olaylarda in vitro 

olarak daha etkili olduğu belirtilmiştir (55). b-FGF miktarının erken dönemde 

periodontal yaralarda arttığı ve insan periodontal ligament fibroblast ve endotel 

hücrelerinden yüksek miktarda salgılandığı belirtilmektedir (85).  

Takayama ve ark. (1998) insan periodontal ligament (PDL) hücreleri üzerinde b-

FGF için reseptör ekspresyonunu inceledikleri çalışmada hücre büyüme fazında hücre 

yüzeyinde büyüme faktörleri için çok sayıda reseptör ekspresyonu olduğunu ve b-

FGF’nin PDL hücrelerine özel olarak bağlandığını göstermişlerdir (211). 

Kuru ve ark. (2004) fenitoine bağlı dişeti büyümeleri olan hastalarda, DOS’da 

büyüme faktörlerinin ekspresyonunu inceledikleri çalışmalarında, daha önce yapılmış 

olan, büyümüş dişeti dokularında b-FGF ve b-FGF reseptörlerinin ekspresyonunun ve 
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b-FGF serum düzeylerinin arttığının gösterildiği çalışmalarla uyumlu olarak DOS’da da 

b-FGF’in belirlenebildiğini ve dişeti büyümesi olan hastalarda daha yüksek miktarda 

tespit edildiğini bildirmişlerdir ( 134). 

b-FGF’nin mitojenik özellikleri bu proteinin topikal olarak uygulanmasını 

gündeme getirmiş ve yara iyileşmesine etkisini inceleyen çok sayıda in vitro ve in vivo 

çalışma yapılmıştır (190, 192, 198).  

Yasui ve ark. (2004) insan intestinal myofibroblastlarında b-FGF’nin MMP ve 

TIMP ekspresyonundaki rolünü incelemişlerdir. b-FGF’nin MMP-1, MMP-3 ve TIMP-

1 sekresyonunu stimüle ettiğini ancak MMP-2 ve TIMP-2 sekresyonunu etkilemediğini 

bildirmişlerdir. b-FGF’nin MMP ve TIMP sekresyonunu düzenleyerek ekstrasellüler 

matriks turnover’ı için önemli düzenleyici faktörlerden biri olabileceğini belirtmişlerdir 

(234). 

Periodontal tedavide hedef, zarar görmüş periodontal dokuların yapı ve 

fonksiyonlarını tamamen yerine koymaktır. Rejenerasyon, parenkimal elemanların 

farklılaşması ve çoğalmasıyla zarar görmüş dokuların yeniden gelişmesidir. Ancak 

periodonsiyumdaki yara iyileşmesi, periodonsiyumun kompleks yapısı nedeniyle, eğer 

doku yönlendirilmediyse genellikle tamir ile gerçekleşmektedir. Tamir şeklinde 

iyileşme, kaybedilen dokuların nonspesifik bağ dokusu (granülasyon doku)’nun 

olgunlaşarak fibrosis ve skar oluşumuyla yerine konmasıdır ancak diğer bağ 

dokularından farklı olarak dişetinde bu durum gözlenmez. Periodonsiyumda tamir, uzun 

bağlantı epiteli; kök rezorpsiyonu ve bağ dokusu adezyonu; kök rezorpsiyonu ve 

ankiloz şeklinde olabilmektedir (155, 210). 

İyileşmenin şekli uygulanan tedaviye göre değişmektedir. Diş yüzeyi temizliği 

ve kök yüzeyi düzleştirme işlemleri sonrası iyileşmenin, uzun bağlantı epiteli ile olduğu 

ve yeni bağ dokusu ataşmanı oluşumunun engellendiği insan ve hayvan histolojik 

çalışmalarında gösterilmiştir (81, 205). 

2.4. SİGARA 

Sigara kullanımının periodonsiyum üzerine negatif etkilerinin olduğu 

bilinmektedir. Vasküler değişimler, değişmiş nötrofil fonksiyonları, azalmış IgG 

üretimi, azalmış lenfosit proliferasyonu, periopatojenlerin prevalansında artış, fibroblast 

ataşmanı ve fonksiyonunda değişim, mekanik tedaviyle patojenlerin elimine 

edilmesinde zorluk ve sitokin ile büyüme faktörlerinin üretiminde olumsuz lokal etkileri 
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sigaranın periodontal etki mekanizmasını oluşturmaktadır. (121). Sigaranın periodontal 

hastalıkla ilişkisini inceleyen çalışmalarda, sigara içen bireylerde periodontitis görülme 

riskinin arttığı ve bu bireylerdeki yıkımın sigara ile şiddetlendiği belirtilmektedir. 

Sigara, periodontal hastalıkta önemli bir risk faktörü olarak tanımlanmaktadır. (39, 92, 

93, 98, 147, 215 ). 

Yüksek nikotin konsantrasyonu lokal hücre populasyonunu olumsuz 

etkilemektedir. Tipton ve ark. (1995) in vitro olarak nikotinin insan dişeti 

fibroblastlarının proliferasyonu ve ESM üretimi üzerine etkilerini inceledikleri 

çalışmalarında, %0,075-%0,001 nikotin konsantrasyonunun dişeti fibroblastlarının 

büyümesini ve bunların kollagen ve fibronektin üretimini baskılayarak kollagen 

yıkımını ilerlettiğini bildirmişlerdir (214).  

Sigara içen bireylerde vasküler değişimlerin görüldüğü düşünülmektedir. 

Nikotinin yumuşak doku yara iyileşmesinde revaskülarizasyonu bozduğu 

belirtilmektedir (162). Nikotinin ayrıca dişeti mikrosirkülasyonu üzerine vazokonstriktif 

etkisi olduğunu gösteren hayvan çalışmaları bulunmaktadır (66, 120). İnsanlarda 

yapılan çalışmalarda ise sigaranın ağız mukoza damarlarında vazokonstriktif etkisi 

olduğu belirtilmekle birlikte (199). daha sonra sigara içenlerde ve içmeyenlerde dişeti 

kan akışının lazer doppler flowmetre ile değerlendirildiği iki çalışmada, sigara 

kullanımının periodontal dokularda vazokontraksiyona neden olmadığı bildirilmiştir 

(18, 152) Mirbod ve ark. (2001) endotel hücrelerinden ve progenitör hücrelerden 

eksprese edilen CD34 molekülüne karşı monoklonal antikor kullanarak vestibül dişeti 

kan damarlarının yoğunluğunu inceledikleri çalışmalarında; sigara içenlerde sigara 

içmeyenlere göre kısa kan damarlarının daha fazla olduğu ve uzun kan damarlarının 

daha az olduğunu, ancak yoğunluğun istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı 

olmadığını bildirmişlerdir. Araştırmacılar, kan damarlarındaki bu farklılığın iltihapsal 

yanıtın baskılanmasıyla ilişkili olabileceğini belirtmişlerdir (159). 

Nikotinin, kök yüzeyine yapışarak fibroblast ataşmanı ve integrin 

ekspresyonunu değiştirebildiği, kollagenaz üretimini artırarak kollagen üretimini 

azalttığı belirtilmektedir (16, 72, 84, 121, 212, 214). Cuff ve ark. (1989) sigara içenlerde 

periodontal hastalıklı dişlerin kök yüzeyleri üzerindeki nikotin miktarının kök yüzeyi 

düzleştirme işlemi sonrası azalmasına karşın bu etkinin kısa süreli olduğunu ve sigarayı 

bırakmadıkça nikotinin kök yüzeyinde bulunmasının konak yanıtını değiştireceğini ve 

yara iyileşmesinin bozulacağını bildirmişlerdir (72). 
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Çok sayıda çalışma nikotinin MMP’lerin enzimatik aktivasyonunu ve mRNA 

üretimini değiştirebildiğini göstermektedir (58, 124, 216, 237). Nikotinin bu etkisinin 

bağ dokusu turnover’ını değiştirebileceği ve normal yara iyileşme sürecini bozabileceği 

belirtilmektedir (237). 

Sigara içenlerde periodontal hastalık şiddeti ve prevalansı daha yüksektir. 

Sigara, içilme miktarı ve hastalığın şiddetine bağlı olarak periodontal ataşman ve/veya 

kemik kaybı riskini iki ile sekiz kat artırmaktadır (121). Yapılan çalışmalarda sigara 

kullanan ve kullanmayan bireylerde plak birikiminin aynı ya da yakın olmasına karşın 

sigara kullananlarda daha derin sondalama derinliği (38, 39, 43, 56, 101, 139), daha 

fazla ataşman (17, 56, 92, 101, 139) ve kemik kaybı (37, 41, 42, 93) olduğu ve daha az 

dişe (17, 101) sahip oldukları belirtilmektedir. Tomar ve ark. (2000) en geniş 

epidemiyolojik çalışmalardan biri olan araştırmalarında, 20 yaş ve üzerindeki 12349 

yetişkinde periodontitis ile sigara kullanımı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Sigara 

içenlerde periodontitisin, aynı yaş, ırk, etnik köken, gelir ve eğitim düzeyinde sigara 

içmeyenlere göre dört kez fazla görüldüğü belirlenmiştir. Günde 31 sigara ve daha fazla 

sigara içenlerin ise 9 ve daha az sigara içenlere göre iki kat daha fazla risk altında 

olduğu belirtilmiştir (215). 

Sigara kullanımı ile periodontal hastalık şiddeti arasında doza bağlı bir ilişki 

bulunduğu düşünülmektedir. Martinez-Canut ve ark. (1995) sigara kullanımı ile 

periodontal hastalık şiddetini değerlendirdikleri çalışmalarında %52,6’sı sigara içen 889 

hastayı incelemişlerdir. Yaptıkları klinik ölçümlerde, sondalanabilir ataşman düzeyinin 

sigara içmeyenler ile günde 10 adetten az içen hastalar arasında fark göstermezken daha 

fazla sigara içenlerde istatistiksel anlamlı fark gösterdiğini bildirmişlerdir. Araştırıcılar 

tütünün periodontal hastalık şiddetini artırdığını ve bu etkinin belli bir tütün miktarının 

üstünde tütün tüketildiğinde görüldüğünü belirtmişlerdir (147).  

Bergström ve ark. (1991), optimal ağız hijyenine sahip 210 hijyenistte alveol 

kemik kaybının sigara içenlerde içmeyenlere göre anlamlı düzeyde fazla olduğunu 

bildirmişlerdir (41).  

Wouters ve ark. (1993) günde 5 adetten fazla sigara içen sigara içen bireylerde, 

günde 5 adetten az içen, sigarayı bırakan ve hiç içmeyen bireylere göre anlamlı 

derecede fazla alveol kemik kaybı gözlemlemişlerdir (233).  

Sigara kullanmının periodonto-patojenik mikrofloraya etkileri üzerine birçok 

çalışma yapılmıştır. Bazı çalışmalarda iki grup subgingival mikroflorası arasında 
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herhangi bir fark bulamazken (49, 178, 209), sigara içen ve içmeyen bireylerin 

subgingival mikrobiyotasının farklılaştığını bildiren çalışmalar da mevcuttur (102, 225). 

Sigaranın periodontal hastalıkla yakından ilişkili olan mikrofloraya olan etkisinin sınırlı 

olduğu düşünülmektedir (102). 

Haffajee ve ark. (2001) 272 birey üzerinde yaptıkları çalışmada, T.  forsythia ve 

P. nigrescens’in bölge kolonizasyon yüzdelerinde daha derin sondalama derinliği ve 

ataşman kaybının oluştuğu ve maksillada mandibulaya göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık gözlendiğini belirtmişlerdir (102). 

van der Weijden ve ark. (2001) 183 birey üzerinde yaptıkları çalışmada ceplerin 

benzer şekilde dağılım gösterdiğini, ≥5mm ceplerin daha çok sigara içenlerde ve 

maksillada anterior ve premolarlarda bulunduğunu belirtmişlerdir (224). Sigaranın lokal 

etkisinin 5 mm veya daha fazla olan ceplerin dağılımında rol oynayabileceği 

düşünülmektedir. 

Sigara kullanma durumunun biyokimyasal olarak belirlenmesinde kotinin, 

yarılanma ömrünün uzun olması ve serum ve tükürükteki kotinin konsantrasyonunun 

ölçülebilmesi nedeniyle nikotin analizine göre daha güvenilir bir parametre olduğu 

bildirilmektedir (117). Hastaların sigara hikayelerini kendileri belirttiklerinde 

gösterilemeyen korelasyon, Gonzales ve ark. (1996)’nın yaptıkları bir çalışmada serum 

kotinin düzeyi ile periodontal ataşman kaybının şiddetinin artışı arasında gösterilmiştir 

(89). Ayrıca Machtei ve ark. (1997) da periodontal yıkımın ilerlemesi ile kotinin düzeyi 

arasında direkt bir korelasyon olduğunu belirtmişlerdir (144). 

Sigara kullanımının periodontal hastalık şiddetine etkisini destekleyen kanıtlara 

ek olarak sigara kullanımının periodontal tedavide konak yanıtını ve periodontal 

iyileşme sürecini etkileyerek tedavinin etkinliğini azalttığını gösteren kanıtlar 

bulunmaktadır (94, 127). 

Grossi ve ark. (1997) sigara kullanımı ve sigara kullanımının kesilmesinin 

mekanik periodontal tedavi sonrası iyileşme üzerine etkilerini değerlendirdikleri 

çalışmalarında; sigara içen ve içmeyen hasta gruplarının tümünde tedavi sonrası klinik 

ve mikrobiyolojik parametrelerde gelişme gösterilmiş olmasına rağmen sondalama 

derinliğinde azalma ve klinik ataşman düzeyi kazancının sigara içenlerde içmeyenlere 

göre anlamlı düzeyde daha az olduğu belirtilmiştir. Çalışmada sigara içenlerde 

periodontal tedaviyi takiben daha az iyileşme görüldüğü gibi periodontal patojenlerin 

eliminasyonunda da daha az başarılı olunduğu bildirmiştir (95). 
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Ah ve ark. (1994) sigaranın periodontal tedavi yanıtı üzerine etkisini 

inceledikleri çalışmada hastaların yarım çenelerinde supragingival diş yüzeyi temizliği, 

supragingival diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirme işlemi, modifiye Widman 

cerrahisi ve flep operasyonunu içeren 4 farklı periodontal tedaviyi uygulayarak 6 yıl 

süre ile takip etmişlerdir. Sigara içen hastalarda, tüm tedavi fazlarında ve idame tedavi 

süresince sondalama derinliği ve sondalanabilir ataşman düzeyi açısından daha az bir 

gelişme gözlerken furkasyon bölgelerinde horizontal sondalanabilir ataşman düzeyinde 

daha fazla kayıp belirlemişlerdir. Sigara içenlerde idame fazında ve 4. yılda plak 

skorlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğunu bildirmişlerdir (1). 

Darby ve ark. (2005) sigara içen ve içmeyen kronik ve generalize agresif 

periodontitisli hastalarda klinik ve mikrobiyolojik olarak diş yüzeyi temizliği ve kök 

yüzeyi düzleştirme işlemlerinin etkisini inceledikleri çalışmalarında; sigara içen kronik 

ve generalize agresif periodontitisli hastalarda, tedaviyi takiben sondalama derinliğinde 

azalmanın daha az olmasının sigaranın konak yanıtı ve iyileşme sürecine sistemik 

etkisine bağlı olabileceğini belirtmişlerdir (76).  

Preshaw ve ark. (1999) hiç sigara kullanmamış, sigara kullanmayı en az iki yıl 

önce bırakmış ve sigara kullanan kronik periodontitisli hastalarda periodontal dokuların 

cerrahi olmayan tedaviye yanıtını 13 ay boyunca takip ettikleri çalışmada sigarayı 

bırakmış hastalar ile hiç sigara kullanmamış hastalar arasında klinik, radyografik ve 

biyokimyasal parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını 

belirtmişlerdir (179). 

Papantonopoulos ve ark. (2004) sigara içen ve içmeyen ileri periodontal hastalığı 

olan hastalarda periodontal tedavinin etkisini 5-8 yıl süre ile inceledikleri 

çalışmalarında; klinik sondalama derinliği ve radyografik kemik kaybı ölçümlerinde 

sigara içen ve içmeyen hastalar arasında istatistiksel anlamlı bir fark olmadığını 

bildirmişlerdir (173). 

Labriola ve ark. (2005) sigaranın cerrahi olmayan periodontal tedaviye etkisini 

inceledikleri sistematik derlemede, sigara içenlerde sigara içmeyenlere göre sondalama 

derinliğindeki azalmanın anlamlı düzeyde daha az olduğunu ancak klinik ataşman 

kazancı ya da sondalamada kanamadaki azalmada farklılık olduğuna dair bir kanıt 

bulunmadığını bildirmişlerdir (135). 
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Sigara kullanımının sistemik yara iyileşmesine de etkisi olduğu, sigara 

kullananlarda plastik cerrahi uygulamalardan sonra bozulmuş yara iyileşmesi gözlenen 

çalışmalarda gösterilmiştir (166, 200).  

2.5. PERİODONTAL BAŞLANGIÇ TEDAVİSİ 

Ağız bakımı, diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirme işlemlerini (SRP) 

içeren periodontal başlangıç tedavisi, periodontal hastalıkların tedavisinde en etkili 

yöntemlerden biridir. Periodontal başlangıç tedavisi ile hastalığa neden olan mikrobiyal 

dental plağın ve bakteri yan ürünlerinin ortamdan uzaklaştırılıp kök yüzeyindeki 

pürüzlülük ve düzensizliklerin ortadan kaldırılarak etkin plak kontrolü için uygun 

ortamın hazırlanması ve böylece periodontal cep ve dişeti iltihabının azaltılması ve 

klinik ataşman kazancı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Cerrahi olmayan tedavinin, özellikle derin ceplerde subgingival diştaşlarının 

tamamen uzaklaştırılmasının zorluğuna rağmen, sondalanabilir cep derinliğinde azalma 

ve ataşman düzeylerinde kazanç sağladığı belirtilmektedir (52, 113, 183, 196). Ancak 

cep derinliği arttığında özellikle 5 mm’yi aştığında işlemlerin etkinliğinin azaldığı 

bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (54, 67, 183). 

Periodontal cebi oluşturan kök yüzeyi, yumuşak doku duvarı ve kemik 

komponentlerine bağlı olarak periodontal tedavinin etkisi değişmektedir. Periodontal 

hastalıktan etkilenmiş olan bölgeye ait anatomik özelliklerin, kök sayısının, cerrahi 

olmayan periodontal tedavinin sonuçlarını doğrudan etkilediği ve sığ periodontal 

ceplerde daha olumlu sonuçlar verdiği gösterilmiştir (27, 67, 140). Periodontal 

başlangıç tedavisinin ataşman kaybının fazla olduğu durumlarda bile dokunun 

onarımına ve reataşman oluşumuna katkıda bulunduğu bilinmektedir ve cerrahi 

olmayan tedavi yaklaşımının etkinliğini gösteren bir çok çalışma bulunmaktadır (19-27, 

29). Ancak sondalanabilir cep derinliklerinin 7mm ve daha fazla olduğu durumlarda 

flep kaldırılsa dahi periodontal tedavinin yetersiz kalabildiği de belirtilmektedir (54). 

Periodontal enfeksiyonda temel yaklaşım, diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi 

düzleştirme işlemleriyle supra ve subgingival bakteriyel birikintilerin 

uzaklaştırılmasıdır. Cerrahi olmayan mekanik periodontal tedavi, periodontal tedavinin 

temel taşıdır. Ancak günümüzde araştırmaların ilerlemesiyle yeni tedavi protokolleri 

geliştirilmektedir. Periodontal başlangıç tedavisinde tüm ağız dezenfeksiyonu ve lazer 

uygulamaları da araştırılmaktadır. 
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Quirynen ve ark. (2000) yaptıkları bir çalışmada tüm ağız tedavi yaklaşımının 

geleneksel birer hafta ara ile yarım çeneye uygulanan SRP’ye göre klorheksidin 

kullanımından bağımsız olarak klinik sonuçlar ve mikrobiyal etkiler açısından üstün 

olduğunu belirtmelerine karşın daha sonra yapılan çalışmalarda 24 saat içerisinde 

yapılan tüm ağız SRP’nin kontrol grubuna göre bir avantajı gösterilememiştir (9-11, 

118, 130, 182, 228). 

Eberhard ve ark.’nın (2008) kronik periodontitis tedavisinde,  geleneksel birer 

hafta ara ile yarım çeneye uygulanan SRP ile karşılaştırıldığında tüm ağız 

dezenfeksiyonu veya tüm ağız diş yüzeyi temizliğinin klinik etkilerini değerlendirdikleri 

derlemede; meta analizi sonucunda tedavi stratejileri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık olmadığı belirtilmiştir. Yazarlar, bu sonuçlara dayanarak gelecekte bu 

konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılmamasını önermişlerdir (79). 

Teughels ve ark. (2009)’nın yaptığı derlemede tüm ağız SRP uygulamasının 

birer hafta ara ile yarım çeneye uygulanan SRP’ye göre hiçbir çalışmada olumsuz 

sonuçlarının belirtilmediğini ve çalışmaların çoğunda tedavi zamanının anlamlı düzeyde 

azaldığının gösterildiğini bildirmişlerdir (213). 

Tedavi sonrası dönemde düzenli ve sık ve yapılan destekleyici periodontal 

bakımın iyileşmenin artırılması ve periodontal dokulara bakteri plağının tekrar 

kolonizasyonunu en aza indirmek açısından zorunlu olduğu bildirilmektedir (3).  

2.6. LAZER TEDAVİSİ 

2.6.1. LAZER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

LASER kelimesi, ışığın oluşturulma yolunun anlatılması amacıyla ‘Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation’ kelimelerinin baş harflerinde 

kısaltılarak kullanılmaktadır.  

İlk olarak 1917 yılında Einstein’ın uyarılmış emisyondan bahsetmesiyle 

başlayan ve 1960’da Maiman tarafından yakut lazerin geliştirilmesinden sonra 

araştırılmaya başlanan lazerler, teknolojideki gelişmelere paralel olarak tıp ve cerrahiyi 

de içeren farklı alanlarda kullanılmaya başlamıştır (145).  

Lazer ışıkları, güneş ışığından farklı olarak birbirine paralel, aynı dalga 

boyundaki ışık kümeleridir. Bu durum ışığın tek küçük bir noktaya odaklanmasını ve 

çok daha etkili bir güç yoğunluğu elde etmeyi mümkün kılmaktadır.  
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Lazerler, iki ayna arasına yerleştirilen aktif bir ortamı uyararak çalışan optik 

kuvvetlendiriciler (amplifikatör)’dir. Lazer kaynağı olarak ifade edilen aktif ortamda; 

gaz, sıvı, katı, yarı iletken, cam materyaller ya da yapay kristaller bulunmaktadır ve 

farklı lazer tiplerini oluşturmaktadır. Bu ortamda bulunan atomlara dışarıdan bir enerji 

verildiğinde, atomların elektronları üst enerji seviyesine çıkmasına rağmen eski 

konumlarına dönme eğilimindedir. Eski enerji düzeylerine düşerken aldıkları enerjiyi 

foton şeklinde geri verirler. Bu fotonların dağılımları, dalga boyları rastlantısaldır. 

Spontan yayınım (emisyon) olarak adlandırılan bu durum, eğer verilen enerji belli bir 

değerin üzerinde ise üst enerji düzeyindeki uyarılmış elektronlar bir fotonla çarpışarak 

erken foton oluşturlar ve belli bir fazda birlikte yol alırlar. Bu durum ise uyarılmış 

yayınım (emisyon) olarak adlandırılmaktadır (Şekil 2-2).  

 

Şekil 2-2  Foton Yayınımı 

Eksene paralel olarak ilerleyen fotonlar, kısmi olarak iletim yapan  lazeri terk 

etmeden önce aynalar tarafından oluşturulan optik yansıtıcılar ile önemli ölçüde uzayan 

yol uzunluğuna sahiptirler (Şekil 2-3). Bu işlem, istenen güç seviyesini elde etmek için 

uyarılmış emisyon yoluyla foton oluşumunda bir amplifikatör (kuvvetlendirici) olarak 

görev yapmasının yanı sıra oldukça yüksek oranda aynı fazda bitişik ışın elde edilmesi 

açısından da önemlidir (154, 217, 230). 
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Şekil 2-3  Diyot lazerin şematik görüntüsü 

Lazerin ışıktan farklı olarak dört önemli özelliği bulunmaktadır (70, 154, 217): 

 

1. Monokromatik özellik; tek bir dalga boyuna sahip olması 

2. Koherent özellik; bir dalga hangi noktada ise diğerlerinin de aynı noktada 

olması, birlikte hareket etmesi 

3. Kolimasyon özellik; tek hizada ve demetlenmiş şekilde bir yöne ilerlemesi  

4. Yüksek yoğunluk 

Lazerin özellikleri, dalga boyuna bağlıdır. Dalga boyu, lazerin şeklini ve klinik 

uygulamalarını etkilemektedir. Tıp ve diş hekimliğinde kullanılan lazerlerin dalga 

boyları 193 nm ile 10600 nm arasındadır ve mor ötesinden kızıl ötesine kadar geniş bir 

spektrum göstermektedir (Şekil 2-4). 

Güç Kaynağı 

Yayılan lazer ışığının 

odaklanması 

p 

n 
Aktif Ortam 
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Şekil 2-4  Işığın dalga boyu dağılımı 

 

Lazerler devamlı dalga (continuous wave/CW) ya da atımlı (pulsed) ayarda 

çalışabilmektedir. CW lazerler, cihaz açık kaldığı sürece belli bir güçte ışık üretmekte, 

atımlı lazerler ise belirlenmiş süre ve aralıklarda yüksek enerji vererek çalışmaktadır. 

Lazerin çıkış gücü, lazer tarafından oluşturulan enerjinin oranını belirtir ve watt 

ya da miliwatt olarak ölçülür. Enerji, belli bir süredeki güçtür ve joule olarak ölçülür. 

İşlem yapılan alana verilen enerji miktarı ise enerji yoğunluğudur (joule/cm²).  

Işık dokuya karşı yansıma, geçme, saçılma ve absorpsiyon olmak üzere dört 

farklı davranış gösterir (Şekil 2-5) (154): 

1. Yansıma ( refleksiyon): Engele çarpan ışığın dalga şekli değişmeden, 

aynı düzlemde kalacak şekilde yön değiştirmesidir. Absorpsiyon 

minimaldir. 

2. Geçme (transmisyon): Geçirgen cisme çarpan ışığın girişte ve çıkışta 

kırılarak karşı tarafa geçmesidir. Absorpsiyon minimaldir. 

3. Saçılma (scatter): Işığın cisim içinde ve dışında her yöne rasgele 

dağılmasıdır. Fotonlar enerjilerini içine saçıldıkları atomlara çarparak 

kaybederler. Farklı yönlere dağılan enerji girdiği dokuya anlamlı bir etki 

göstermez. 

Nötrinolar,  

İyonizan radyasyon:    x-

UV ışınları, UV 

laserler solaryumlar 

IR ışınları, Diyot,Nd:YAG, Er:YAG, 

CO2 ve diğer IR laserler 

Kırmızı ışık, 

ruby laser 
telsiz dalgaları, 

radyocerrahi üniteleri 

400 nm 700 nm 

Görünür bölge 

Elektrokoterler 

 

mikrodalga 

FM 

Orta ve uzun 

radyo dalgaları 
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4. Emilme (absorpsiyon): Cisme çarpan fotonların enerjilerini cismin 

atomlarına bırakarak kütlelerini yitirmeleridir. Bu enerji dokuda ısı 

meydana getirir.  

 

 

Şekil 2-5  Işığın madde ile etkileşimi 

Tıbbi etkiler absorpsiyonla elde edilmektedir. Dokudaki absorpsiyon derecesi 

dalga boyunun fonksiyonuna ve hedef dokunun optik özelliklerine göre değişmektedir. 

Uygulamanın amacı, hedef dokuda en fazla, komşu dokularda ise en az absorpsiyonun 

oluşmasıdır. Işığın dokuda oluşturduğu etkileri Şekil 2-6’da görülmektedir. Enerji 

yoğunluğu ve uygulama süresine bağlı olarak lazer ile biyolojik dokular arasında üç 

temel süreç gelişmektedir (129):  

a. fotokimyasal etki  

b. fototermal etki 

c. fotomekanik ve fotoiyonize etki 
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Şekil 2-6   Işığın dokuda zamana ve güç yoğunluğuna bağlı etkileri (129) 

Biyolojik yapılar üzerine lazerin etkileri, yayılan enerjinin dalga boyuna, ışığın 

güç yoğunluğuna, enerjisinin geçici özelliklerine maruz kalma süresi ve soğutma 

miktarı ile dokunun özelliklerine bağlıdır. Dokuların yapısında, farklı fiziksel özellikler 

gösteren maddeler değişik oranlarda bulunduğundan, her doku farklı dalga boylarını 

absorbe etme eğilimindedir (Şekil 2-7). 
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Şekil 2-7  Işığın dokuda absorbsiyonu 
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Kullanım amacına göre lazerler, cerrahi ve terapötik olarak iki ana grupta 

sınıflandırılmaktadır (Tablo 2-3) (217).    

Tablo 2-3  Dalga boylarına ve kullanımlarına göre farklı lazer tipleri 

CERRAHİ LAZERLER Dalga Boyu TERAPÖTİK LAZERLER Dalga Boyu 

CO2- Lazer 10 600 nm HeNe Lazer 633 nm 

Nd: YAG Lazer 1064 nm InGaAlP Lazer 633-700 nm 

Er:YAG Lazer 2940 nm GaAlAs Lazer 780-890 nm 

Argon Lazer 514 nm GaAs Lazer 904 nm 

KTP Lazer 532 nm Odaklanmamış CO2- Lazer 10 600 nm 

Yakut Lazer 694 nm Odaklanmamış Yakut Lazer 694 nm 

GaAlAs Lazer 

 (güçlendirilmiş tip)  800-870 nm Odaklanmamış Nd: YAG Lazer 1064 nm 

Dye Lazer 400-900 nm    

Alexandrite Lazer 755 nm    

      

 

Terapötik lazerlerden biri olan Gallium-Aluminium-Arsenide (GaAlAs) lazerler, 

yarı iletken lazer ailesine girmektedir. 1990’larda kullanılmaya başlanmıştır. Dalga 

boyu 780-890 nm aralığında olmakla birlikte tedavide genellikle 800-830 nm arasındaki 

lazerler kullanılmaktadır. Bu lazerler, devamlı dalga oluşturacak şekilde üretilmelerine 

rağmen atımlı modda da kullanılabilmektedirler. Bazı 800-880 nm dalga boyundaki 

GaAlAs lazerlere diyot çipler yerleştirilerek gücü 1 W'ın üzerine çıkarılarak cerrahide 

ve koagülasyonda da kullanılabilmesi sağlanmış ve yüksek güçte yarı iletken lazer 

olarak adlandırılmıştır (217 ). 

Günümüzde lazerler; tıpta oftalmolojide, cerrahi operasyonlarda ve 

dermatolojide yaygın olarak kullanılmaktadır. Diş hekimliğinde yumuşak ve sert 

dokudaki cerrahi uygulamalarda, kavite hazırlanmasında, kanal ve cep 

dezenfeksiyonunda, herpetik lezyonların ve hemangiomun tedavisinde, 

biyomodülasyonda, dentin hassasiyetinin tedavisinde, diş beyazlatmada ve diagnostik 

araç olarak kullanım alanına sahiptir. 
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2.6.2. PERİODONTOLOJİDE LAZER UYGULAMALARI 

Lazerler, ablazyon veya vaporizasyon gibi çeşitli özellikleri ile hemostaz, 

sterilizasyon ve biyostimülasyon etkilerine dayanılarak geleneksel periodontal tedaviye 

yardımcı ya da alternatif olarak kullanılmaktadır (8). 

Periodontolojide yumuşak dokuda frenektomi, gingivektomi ve gingivoplasti, 

periodontal cep deepitelizasyonu, granulasyon dokusunun uzaklaştırılması, dental 

implant üstlerinin açılması, selim ve habis lezyonların insizyonel ve eksizyonel 

biyopsileri, aftöz ülserlerin tedavisi, serbest dişeti grefti verici bölgesinin 

pıhtılaştırılması ve dişeti pigmentasyonu işlemlerinde ve cep dezenfeksiyonu  öncelikle 

Nd:YAG, diyot ve CO2  olmak üzere çeşitli dalga boylarındaki lazerler, periodontal sert 

dokularda ise kök yüzeyi temizliğinde, kemik cerrahisinde, periimplantitiste 

dekontaminasyonda ise öncelikle Er:YAG ve Er,Cr:YSGG lazerler kullanılmaktadır 

(36, 69, 149). 

Cerrahi olmayan periodontal tedaviye yardımcı olarak lazerler, subgingival 

diştaşının kaldırılması, periodontal cep iç epitelinin uzaklaştırılması, termal etki ile ya 

da fotodinamik etki ile cep dezenfeksiyonun sağlanması amacıyla araştırılmaktadır. 

Moritz ve ark. (1998)’nın periodontal ceplerin diyot lazer ile tedavisini 

araştırdıkları çalışmada, 805 nm GaAlAs diyot lazer ile H2O2 gargarası 

karşılaştırılmıştır. Cep içerisine 1. hafta, 2. ay ve 4. ay uygulanan diyot lazerin 

antibakteriyel etki gösterdiği ve diş yüzeyi temizliğine ek olarak periodontal ceplerdeki 

enflamasyonun azaltılmasına yardım ettiği belirtilmiştir (161).  

Yılmaz ve ark. (2002) insan periodontal hastalıkları üzerine GaAs diyot lazerin 

etkisini mikrobiyolojik ve klinik olarak inceledikleri çalışmada, 635 nm lazer 1.6 J/cm² 

enerji yoğunluğunda haftada 3 kez uygulanmıştır. Çalışmanın sınırları dahilinde topikal 

metilen mavisi ile birlikte soft lazer tedavisinin, geleneksel mekanik temizliğin üzerine 

ek mikrobiyolojik ve klinik yarar sağlamadığı bildirilmiştir (235). 

Assaf ve ark.(2007) dental ultrasonik diş yüzeyi temizliği ile ilişkili bakteriyemi 

üzerine diyot lazerin etkisini inceledikleri araştırmada, 810 nm diyot lazer dişeti 

oluğuna uygulanmıştır. Bakteriyemi tespiti için işlem öncesi, 30 dk. sonra ve 4 saat 

sonra kan örnekleri alınmıştır. Diyot lazer uygulamasının bakteriyemi insidansını 

düşürdüğü subgingival bakterilerin azaltılması ya da elimine edilmesine etkisi 

olabileceği, ancak uygulamanın ultrasonik diş yüzeyi temizliği sonrası dişeti iyileşmesi 

üzerine ek klinik bir etkisi olmadığı belirtilmiştir (14). 



 28 

Chondros ve ark. (2007)’nın cerrahi olmayan periodontal tedaviye yardımcı 

olarak fotodinamik tedavinin etkilerini klinik ve mikrobiyolojik olarak inceledikleri 

çalışmada 670 nm ve 75 mW/cm² güç yoğunluğunda lazer kullanmışlardır. Dye lazer 

sistemi mekanik temizlik sonrası her için 60 sn. olacak şekilde uygulanmıştır. 

Çalışmada bir kez uygulanan fotodinamik tedavinin, mikrobiyal inceleme sonucunda 

deney grubunda 3. ayda Fn ve En, 6. ayda Ec ve Cs değerlerinin istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu, klinik inceleme sonucunda ise SCD’de azalma ya da 

KAD’de kazanç sağlamada başarısız olduğu, ancak kanama değerlerinde sadece kök 

yüzeyi düzleştirme işlemiyle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı düşüş 

olduğu belirtilmiştir (62). 

Romanos ve ark. (2004), 980 nm diyot lazer uygulamasını takiben periodontal 

cep epitelinin uzaklaştırılmasını, hayvan modelinde in vitro olarak inceledikleri 

çalışmada; farklı seviyede cerrahi deneyimi olan üç uygulayıcı,  iki farklı güç 

ayarındaki (2 ve 4 W) diyot lazeri kullanarak veya sadece küret kullanarak cep epitelini 

uzaklaştırmışlardır. Daha sonra bukkal ve lingual alandan tam kalınlık yumuşak doku 

biyopsi örnekleri alınarak incelenmiştir. Lazer uygulanmış alanlarda epitel artığı hiçbir 

bölgede görülmezken uygulayıcıların seviyesinden bağımsız olarak küret kullanılan 

bölgelerde epitel artıkları gözlenmiştir. Daha yüksek enerji ayarında (4W) lazer 

uygulanan bölgelerde alttaki bağ dokusunda anlamlı düzeyde zarar görüldüğü 

bildirilmiştir (187).  

Kreisler ve ark. (2005)’nın geleneksel başlangıç tedavisine yardımcı olarak yarı 

iletken lazerin klinik etkisini inceledikleri çalışmada, 809 nm diyot lazer, 1W güç 

ayarında, cep içerisine ve bir kez uygulanmıştır. Sondalama derinliklerinde ve diş 

mobilitelerindeki azalmanın bakteriyel azalmadan ziyade periodontal ceplerin 

deepitelizasyonunun bağ dokusu ataşmanının gelişimini etkilemesiyle ilişkili olduğu 

bildirilmiştir (131). 

Castro ve ark (2006) geleneksel periodontal tedaviye yardımcı olarak diyot lazer 

kullanımını histolojik olarak değerlendirdikleri çalışmada, 980 nm diyot lazer çekim 

endikasyonu olan dişlerde kök yüzeyi düzleştirme işlemiyle birlikte kullanılmıştır. 

Çalışmada periodontal tedavi ile birlikte çıkış gücü, ışıma zamanı ve çalışma açılarıyla 

gerçek klinik şartlarda kullanılan diyot lazerin kök sementindeki morfolojik değişimleri 

incelemek amaçlanmıştır. İnceleme sonucunda uygulanan parametrelerde diyot lazerin 
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diştaşını kaldırabildiği ve sement dokusuna zarar vermeden geleneksel periodontal 

tedaviye yardımcı olarak kullanılabileceği belirtilmiştir (59). 

Borrajo ve ark. (2004) 980 nm diyot lazerin 2 W güç ayarında diş yüzeyi 

temizliği ve kök yüzeyi düzleştirme işlemlerinde yardımcı olarak kullanımını 

inceledikleri çalışmada el aletleriyle kombine kullanımının 6. haftada geleneksel 

tedaviye göre klinik parametreleri geliştirdiğini belirtmişlerdir (48).  

Karlsson ve ark. (2008)’nın kronik periodontitisli hastaların cerrahi olmayan 

periodontal tedavilerinde, tedaviye yardımcı olarak lazer tedavisinin etkisini 

değerlendirdikleri sistematik derlemede 4 farklı lazer metodunun kullanıldığı, 4 

randomize kontrollü klinik çalışma derlemeye dahil edilebilmiştir. Ancak 

çalışmalardaki lazerlerin dalga boyları, dozları ve uygulama aralıkları birbirinden farklı 

olduğundan, derlemede SRP’ye yardımcı olarak kullanılan lazerin klinik etkisini 

değerlendiren mevcut çalışmaların az sayıda olduğu ve daha fazla randomize kontrollü 

çalışmaya ihtiyaç olduğu belirtilmiştir (122). 

2.6.3. DÜŞÜK SEVİYELİ LAZER TEDAVİSİ 

‘cold’ ya da ‘soft’ olarak da adlandırılan, ortalama gücü 500 mW’dan az olan, 

540- 904 nm dalga boylarındaki DSL’ler, 40 yılı aşkın süredir araştırılmaktadır ve bu 

konu üzerine yapılmış 2000’den fazla yayın bulunmaktadır. Günümüzde DSL tedavisi, 

diğer adıyla fotobiyomodülasyon ya da fototerapi, fizyoterapistler tarafından çeşitli akut 

ve kronik ağrı ve acının tedavisinde; dişhekimleri tarafından iltihaplı ağız dokularının 

tedavisi ve farklı tip ülserasyonların iyileştirilmesinde; dermatologlar tarafından ödem, 

ülser, yanık ve dermatitlerin tedavisinde; romatologlar tarafından ağrının giderilmesi, 

kronik enflamasyonun ve otoimmun hastalıkların tedavisinde; veteriner hekimlikte; spor 

ve rehabilitasyon kliniklerinde kullanılmaktadır. 

İlk olarak 1963’de Mester ve ark. yakut lazerini farelerdeki habis tümörlerin 

tedavisinde kullanmış, tümöre bir etkisinin görülmemesine karşın farelerin tüylerinde 

artış gözlemlemişlerdir. Biyostimülasyon etkisi ancak 1966 yılında anlaşılabilmiş ve 

aynı araştırıcılar yakut lazerin (694 nm) fare derisi üzerine stimüle edici etkisini 

gösteren ilk bilimsel çalışmayı yayınlamışlardır (156). Sonraki yıllarda düşük enerjili (1 

J/cm²) yakut lazerin yara iyileşmesi üzerine etkili olduğunu belirlenmiş (158) ve düşük 

seviyeli lazer tedavisi bir tedavi modeli olarak ortaya çıkmıştır. 
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Arndt-Schultz kuralına uygun olarak fotonik enerjiye karşı dokunun yanıtı, 

düşük enerjide stimülasyon, yüksek enerjide inhibisyondur (Şekil 2-8). Düşük seviyeli 

lazer tedavisi, doku ve hücrelerde bu fotokimyasal ve fotobiyolojik etki temeline 

dayanmaktadır. Birçok olay lokal olarak gerçekleşmekte ve primer yanıt olarak ortaya 

çıkmaktadır. Daha sonra sistemik etkileri görülmektedir.  

 

Şekil 2-8  Arndt-Schulz Kuralı (220) 

Lazer ışığının koherent özelliğinin doku ile ışık arasındaki ilişkiye etkisi 

ispatlanmamıştır. Doğada düşük yoğunluklu, nonkoherent ışık, biyolojik sistem 

tarafından absorbe edilmektedir. Hücresel düzeyde biyolojik yanıt ışığın fotoakseptör 

moleküller tarafından absorpsiyonuna bağlıdır. Tek bir hücre tabakası, ince tabaka 

hücre süspansiyonu ya da ince tabaka doku yüzeyi ışınlandığında koherent özellik 

önemli değildir. Böyle durumlarda aynı dalga boyu, yoğunluk ve dozda koherent (lazer) 

veya nonkoherent (LED) ışık aynı biyolojik yanıtı sağlar. Ancak hacimli dokuların 

derin tabakalarında terapötik etki sadece koherent ve polarize ışık ile oluşabilir. Yüzeyel 

doku tedavisi için 600-700 nm dalga boyuna sahip lazerler seçilirken daha derin 

dokuların tedavisinde 780-950 nm dalga boyundaki lazerler seçilmektedir (123). 

Corazza ve ark. (2007) sıçanların deri yaralarında farklı enerji kaynaklarının 

kullanımının anjiogenez üzerine fotobiyomodülasyon etkisini inceledikleri çalışmada 

635 nm LED ışık kaynağı ve 660 nm diyot lazer 5 J/cm² ve 20 J/cm² enerji 

yoğunluklarında uygulanarak anjiogenez histolojik olarak incelenmiştir. Çalışmada 

kullanılan ışık kaynakları arasında anjiojenik etki üzerine istatistiksel bir fark 

belirlenemezken 5 J/cm² dozda yapılan tedavinin 20 J/cm² doza göre 21. günde 

anjiogenezi daha fazla stimüle ettiği ve Arndt-Schultz eğrisiyle paralel olduğu 

bildirilmiştir. Her iki ışık kaynağının benzer sonuçları vermesinin yaranın yüzeyelliğine 
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ve yara bölgesinin tabanının kan damar formasyonuna izin vermesine bağlı olabileceği 

belirtilmiştir (71). 

Fotobiyolojik reaksiyon, spesifik dalga boyundaki ışığın etkin fotoakseptör 

molekül tarafından absorpsiyonuna bağlıdır. İlk olarak ışığı fotoakseptör molekül 

absorbe etmek zorundadır. Daha sonra hücresel düzeyde biyolojik etkiler, sekonder 

biyokimyasal reaksiyon ya da hücresel iletişim yoluyla devam eder. Işığın, elektron 

solunum zinciri komponentleri tarafından absorpsiyonu, solunum zincirinin kısa süreli 

aktivasyonuna ve NADH havuzunun oksidasyonuna neden olur. Oksidatif 

fosforilasyonun stimülasyonu, mitokondri ve hücre sitoplazmasının redoks durumunda 

değişikliğe neden olur. Elektron transfer zinciri, hücrede promotif güç düzeyinin 

artmasını sağlar. ATP miktarı arttığı için mitokondri membranının elektriksel 

potansiyeli, sitoplazma alkalizasyonu ve nükleik asit sentezinde aktivasyon olur. 

DSL’in hücrenin normal fonksiyonlarını stimüle edici potansiyel bir etkisi 

bulunmaktadır. Karu ve ark.’nın, uzun yıllar bu konu üzerinde yaptıkları çalışmalar 

sonucu elde edilen etki spektrumuyla fotoakseptörün hangi molekül olduğu 

belirlenmiştir. Kırmızıdan yakın kızılötesine kadar olan spektrum bölgesinde 

fotoakseptör, hücre mitokondrisinde bulunan solunum zincirinin terminal enzimi 

sitokrom-c oksidaz’dır. Mordan maviye kadar olan bölgede ise flavoproteinlerin ve 

NADHdehidrojenaz’ın da terminal oksidazlar gibi fotoakseptör olduğu 

düşünülmektedir. Proliferasyon artışının etki spektrumu en fazla biyolojik yanıtın hangi 

dalga boyunda gerçekleştiğini de göstermektedir. 600-860 nm dalga boyu aralığının 

fototerapi için önemli olduğu ve dört etki bölgesinin bulunduğu bildirilmiştir (123). 

Hücre içindeki kromofor ve NADPH oksidaz fotoreseptörleri primer yanıtta 

önemli rol oynamaktadır. Bir dokunun lazer ışığından etkilendiğinde küçük miktarlarda 

singlet oksijen oluşturduğu bilinmektedir. Singlet oksijen, hücrenin yakıtı ve enerji 

kaynağı olan adenozin trifosfat (ATP) formasyonunu etkileyen bir serbest radikaldir. 

NADPH oksidaz kan hücresi dışındaki hücrelerde bulunur ve ışığın hedefi olan 

flavoproteine sahiptir. Nitrik oksit ise hücredeki kalsiyum iyon dengesini etkileyerek 

yanıtta önemli rol oynamaktadır. Lazer ışığının dokuyla ilişkisi Şekil 2-9’da 

görülmektedir (142, 218). 
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Primer yanıt; 

a. Fotonlar sitokromlar tarafından absorbe edilir 

b. ATP sentezini etkileyerek hücreler için kullanılabilir enerjiyi artıracak 

singlet serbest oksijen radikalleri üretilir 

c. Nitrik oksit üretilir 

d. Hücre membranında kalsiyum ve diğer iyonların permeabilitesinin geri 

dönüşümlü artışı meydana gelir ve hücresel aktivitedeki değişiklikleri 

tetikler (142) 

 

Sekonder yanıt; 

a. DNA ve RNA sentezi 

b. Hücre proliferasyonu 

c. Büyüme faktörlerinin salınımı 

d. Büyüme faktörlerinin salınımıyla yeni kapillerler formasyonunda artış 

e. Fibroblastlar tarafından kollagen sentezi (157) 

f. Lökosit aktivitesinde artış 

g. Sinir iletiminde değişim ve nörotransmitter salınımı gerçekleşir (221) 
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Şekil 2-9  Lazer tedavi mekanizması (221) 

 

 

Lazer ışığı, foton enerjisi 

Lazerin dokuya yayılması 

Kısmen polarize ışık 

hacminin oluşması 
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polarize ışık absorpsiyonuyla 

singlet oksijen oluşumunun 

uyarılması 

ATP-az artışı ve cAMP ve 

enzimlerin aktivasyonu 

İmmunolojik zincir 

reaksiyonların 

tetiklenmesi 
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prokollagen 

sentezinde artış 

Keratinosit ve 

endotel 
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Mast 
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membranındaki lipitler 
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Şiddetteki lokal farklılıklar ısı 

ve hücre membranında 
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Mitokondri membranından Ca²+, Na +  ve K+ geçişini 

etkiler 

Kan seratonin 

düzeyinde artış 

Superoksit 

dismutaz  (SOD) 

düzeyinde artış 

Hücre membranı reseptör 

aktivitesinde artış 

Endorfin 

sentezinde 

artış 
Bradikininde 

azalma 

C-fiber 

aktivitesinde 

azalma 

Sinir hücre etki 

potansiyelinde 

artış 

Ağrıya Etkisi İltihapsal sürecin 

hızlanması 
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Kanın doku içinde dolaştığında, vücudun kendini iyileştirme kapasitesini 

arttıracağı bilinmektedir. Dokuda mikrosirkülasyonun arttırılması, lazer tedavisinin en 

önemli yönlerinden biridir (219). DSL tedavisinin, vazodilatasyonu ve 

mikrovaskülarizasyonun proliferasyonunu geliştirdiği ve dokuların oksijen düzeyini 

arttırdığı belirtilmektedir (115). Schaffer ve ark. (2000) normal cilt dokusunda kan 

mikrovaskülarizasyonu üzerine 780 nm diode laserin 5 J/cm² enerji yoğunluğunda 

uygulandığında oluşan etkisini magnetik rezonans görüntüleme yöntemi ile inceledikleri 

çalışmalarında kan akışının attığını ve yara iyileşmesinin arttığını bildirmişlerdir (194). 

Kubota ve ark. (2002) sıçanlarda oluşturulan aksiyal cilt fleplerinde uygulanan 830 nm 

diyot lazerin kan akışı üzerine etkisini inceledikleri çalışmalarında, lazer tedavisinin kan 

akışını arttırdığını belirtmişlerdir (132). Corazza ve ark. (2007) sıçanlarda cilt 

yaralarının anjiogenezi üzerine farklı ışık kaynaklarını ve enerji yoğunluklarını 

kullandıkları çalışmalarında 5 J/cm² enerji yoğunluğunun ışık kaynağından bağımsız 

olarak anjiogenezde anlamlı sonuçları olduğunu bildirmişlerdir (71). 

Fibroblastların yara iyileşmesinde kritik rol oynamalarından dolayı düşük 

seviyeli lazerlerin fibroblast hücre büyümesi, hareket yeteneği ve kollagen üretimi 

üzerine etkilerini araştıran çok sayıda in vitro çalışma yapılmıştır.  Lazerin hücre 

üzerine etkisi; hücre koşullarına, ışığın dalga boyuna, gücüne ve dozuna bağlıdır (217). 

Çalışmalarda kontrollerin yetersizliği ve çalışma planlarındaki zayıflıklar nedeniyle 

negatif sonuçlar ya da eleştirel pozitif sonuçlar elde edilmiştir (33). Negatif çalışmaların 

çoğunun genel özellikleri, çok düşük dozların veya etkin olmayan tedavi tekniklerin 

kullanılması ya da gözlemlerin yetersiz değerlendirilmesidir (217). Negatif ve pozitif 

çalışmalar uygun tedavi parametrelerinin belirlenmesinde eşit öneme sahiptir ve in vitro 

sonuçlarındaki başarı her zaman in vivo uygulamaların sonuçlarını direkt olarak pozitife 

dönüştürmemektedir.  

Lucas ve ark. (2002) yaptıkları sistematik derlemede 1980-2000 yılları arasında 

yapılmış 632.8 nm (HeNe) ve 660-950 nm (GaAlAs veya GaAs) dalga boyundaki 

lazerlerin uygulandığı in vitro ve hayvan çalışmalarını içeren sistematik bir derleme 

yayınlamışlardır. 33.181 makaleden belirledikleri kriterlere uygun 36 makaleyi 

değerlendirmeye dahil etmişlerdir.  Elde edilen sonuçlara göre düşük seviyeli lazer 

tedavisinin etkisine dair net bir cevap sağlanamadığını ve çalışmaların metodolojik 

niteliğinin zayıf olduğunu belirtmişlerdir (143). 
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Son yıllarda yapılan çalışmalar, 904 nm GaAs lazer uygulanan insan 

fibroblastlarının prokollagen sentezinde değişiklik olmamasına rağmen 

proliferasyonunda artış olduğunu (175), 670 nm GaAlAs lazer uygulamasının rat 

myofibroblastlarında ve kollagen depozisyonunda artış olduğunu (151), 670, 692, 780, 

786 nm diyot laser uygulaması sonrasında dişeti fibroblastlarında artış gözlendiğini  (5) 

göstermektedir.  

Hawkins ve Abrahamse (2008) yayınladıkları bir makalede daha önce 

yayınladıkları makale serisi (105-109) verilerini birlikte değerlendirmişlerdir. Hücre 

morfoloji sonuçlarının, 632.8 nm ve 830 nm dalga boyunda ve 5 J/cm² dozda yapılan 

ışımanın yara bölgesinden alınan hücrelerde; ışıma yapılmamış hücrelere göre, 16 J/cm² 

dozda ışıma yapılan hücrelere göre ve 5 ve 16 J/cm² dozunda 1064 nm dalga boyunda 

ışıma yapılan hücrelere göre migrasyonu stimüle ettiğini ancak en fazla etkinin 632.8 

nm ve 5 J/cm² dozda uygulandığında görüldüğünü bildirmişlerdir. Fibroblastların 

migrasyonunun dalga boyuna ve uygulanan doza bağlı olduğu belirtilmiştir. Aynı 

makalede lazer ışığının, hücre-hücre arası ilişkiyi geliştiren, migrasyon, proliferasyon 

ve doğal iyileşme sürecine yardımcı olan sitokinlerin salınımını stimüle ettiği 

belirtilmektedir (110).  

Mognato ve ark. (2004), yaptıkları in vitro çalışmada 808 nm (continuous wave) 

ve 905 nm ( pulsed wave) diyot lazerin 1- 60 J/cm² aralığında hücre siklüsü üzerine 

etkisi incelenmiştir. 30 J/cm² enerji yoğunluğunda,  808 nm+950 nm lazerin kombine 

kullanımının hücre üzerine etkisinin tek başlarına kullanılmasına göre üstün olduğunu 

belirtmişlerdir. Lazer ışığının yavaş büyüyen hücreleri stimüle ettiğini gösteren ilk 

çalışma olduğu bildirilmiştir (160).  

Damante ve ark. (2008), lazer fototerapisinin insan dişeti fibroblastlarından b-

FGF ve KGF salınması üzerine etkilerini inceledikleri çalışmalarında 780 nm GaAlAs 

ve 660 nm InGaAlP diyot lazeri 3 J/cm² ve 5 J/cm² enerji yoğunluğunda 6 saat arayla iki 

kez hücre kültüründe uygulamışlardır. b-FGF ve KGF üretimini ELISA ile 

değerlendirdiklerinde tüm gruplarda KGF salımının benzer olmasına karşın b-FGF 

üretiminin 780 nm dalga boyundaki lazerin 3 J/cm² enerji yoğunluğunda 

uygulandığında anlamlı düzeyde fazla görüldüğünü belirtmişler ve b-FGF üretimindeki 

artışın kızılötesi lazerin yara iyileşmesini stimüle etme mekanizmalarından biri 

olabileceği sonucuna varmışlardır (75).  
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Woodruff ve ark. (2004)’nın 24 çalışma üzerinden yaptıkları meta analizinde, 

düşük seviyeli lazerlerin deneysel modellerde ve insan yara ve ülserlerinin tedavisinde 

yara iyileşmesini geliştirdiğini belirtmişlerdir. (232). 

Enwemeka ve ark. (2004)’nın yaptığı ve 34 çalışmanın dahil edildiği meta 

analizinde lazer fototerapinin doku onarımı ve ağrı kontrolünde yüksek derecede etkin 

bir terapötik araç olduğu belirtilmiştir (82).  

Brynes ve ark. (2004) tip II diyabetli hayvan modelinde kütanöz yara iyileşmesi 

üzerine düşük seviyeli lazer tedavinin etkilerini inceledikleri araştırmada b-FGF 

üretimini değerlendirmişlerdir. 4 J/cm²  dozda uygulanan tedaviyi takiben yaranın 

kapanması ve yara iyileşmesinin histolojisinde anlamlı düzeyde gelişme olduğu 

bulunmuştur. Lazer uygulanmış diyabetik ve diyabetik olmayan farelerde b- FGF 

üretiminin kantitatif analizinde üç kat artış meydana gelmiştir (53).  

Gavish ve ark. (2006)’nın domuzlar üzerinde 780 nm diyot lazer kullanarak 

yaptıkları çalışmada aort hücrelerinde proliferasyon, kollagen sentezinde artış, MMP-1 

ve MMP-2 üretimi ve aktivitesinde değişim, proinflamatuar sitokin IL-1ß üretiminde 

baskılanma olduğunu göstermişlerdir (87). 

Saygun ve ark. (2007)’nın insan dişeti fibroblastlarından b-FGF, IGF-1 ve IGF-1 

reseptörünün salınımına düşük seviyeli lazer uygulamasının etkisini inceledikleri in 

vitro çalışmada, hücre proliferasyonunda ve b-FGF, IGF-1 ve IGF-1 reseptörünün 

ekspresyonunda artış gözlenmiştir. 685 nm ve 830 nm diyot lazerler 2 J/cm² enerji 

yoğunluğunda tek doz ve 24 saaat arayla iki doz olacak şekilde uygulanmıştır. Her iki 

lazer grubu da kontrol grubuna göre istatitiksel olarak anlamlı iken tek doz ile iki doz 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim gözlenmemiştir (193).  

Garcia ve ark. (2009), deksametazon ile tedavi edilen sıçanlarda, periodontitis 

oluşturulduktan sonra 660 nm dalga boyunda, bukkal ve lingual üç noktaya 57 J/cm² 

uyguladıkları DSL tedavisinin SRP’ye yardımcı etkisini inceledikleri çalışmalarında 

radyografik ve histometrik değerlendirmeler sonucunda SRP+DSL uygulanan grupta 

anlamlı düzeyde daha az kemik kaybı gösterildiğini bildirmişlerdir (86).  

Kim ve ark. (2008), DSL uygulamasının sıçanlarda diş hareketi süresince 

periodontal dokulardaki fibronektin ve tip I kollagen turnover’ına etkisini inceledikleri 

çalışmalarında; 808 nm dalga boyunda GaAlAs diyot lazeri, maksiller kesici dişlere 

palatinal ve labiyal üç noktaya toplam 34,86 J/cm² enerji dozunda, 7 gün süresince 

günde bir kez uygulamışlar ve 21 gün süresince incelemişlerdir. Diş hareket 
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miktarlarında gruplar arasında fark bulunmazken immunohistokimyasal sonuçlar, deney 

grubunda fibronektin ve tip I kollagen üretiminin 1. günden itibaren anlamlı düzeyde 

arttığını ve çalışma süresince bu farkın korunduğunu bildirmişlerdir (125). 

Arany ve ark. (2007)’nın in vitro olarak düşük seviyeli lazerle latent TGF-ß1’in 

aktivasyonu ile lazer uygulamasının oral yara iyileşmesini geliştirmesini 

ilişkilendirdikleri çalışmada, latent TGF-ß1’in aktive olduğu ve diş çekim yeri yara 

iyileşmesi sonuçlarını değiştirdiği gösterilmiştir (13). 

Masse ve ark. (1993) periodontal cerrahi sonrası uyguladıkları soft lazerin 

etkinliğini gingival indeks ve iyileşme indeksi kullanarak başlangıç, 7. ve 14. günlerde 

incelemişler ve bu tedavinin periodontal cerrahi sonrası iyileşmeye ek bir yararının 

olmadığını bildirmişlerdir (148). 

Amorim ve ark. (2006)’nın yaptığı, gingivektomi ve DSL tedavisi sonrası diş eti 

iyileşmesini inceledikleri klinik çalışmada 685 nm diyot lazer, 4 J/cm² enerji 

yoğunluğunda, gingivektomiden hemen sonra, 24 saat sonra, 3. ve 7. günlerde 

uygulanmıştır. Biyometrik inceleme sonucunda gingivektomiyi takiben iyileşmeyi 

geliştirdiği görülen DSL tedavisinin etkili bir yardımcı tedavi olduğu bildirilmiştir (6). 

Özçelik ve ark. (2008)’nın yaptığı, gingivektomi operasyonu sonrası uygulanan 

DSL tedavisinin yara iyileşmesini geliştirmesinin incelendiği klinik çalışmada 588 nm 

diyot lazer 4 J/cm² enerji yoğunluğunda, 7 gün süre ile uygulanmasının gingivektomi ve 

gingivoplasti operasyonları sonrasında epitelizasyonu arttırabildiği ve yara iyileşmesini 

geliştirebildiği gösterilmiştir (170).  

Lagan ve ark. (2001)’nın minor cerrahi sonrası yaralarda düşük yoğunluklu 

lazerin etkisinin incelendiği çalışmada 830 nm diyot lazer, 9 J/cm² enerji yoğunluğunda 

11 hafta boyunca, haftada bir uygulanmıştır.  Çalışma sonucunda DSL tedavisinin 

minor cerrahi sonrası yaraların iyileşmesinde bir avantaj sağlamadığı belirtilmiştir 

(136). 

Damante ve ark. (2004)’nın yaptığı, gingivoplasti ve DSL tedavisi sonrası insan 

ağız mukozasının iyileşmesinin incelendiği histomorfometrik çalışmada, 670 nm diyot 

lazer 4 J/cm² enerji yoğunluğunda 48 saatte bir, bir hafta boyunca uygulanmıştır. 

Çalışma sonucunda DSL tedavisinin gingivoplasti sonrası iyileşmeyi hızlandırmadığı 

belirtilmiştir (74). 

Ryden ve ark. (1994) DSL uygulamasının dişeti enflamasyonu üzerine etkisini 

inceledikleri çalışmada, deneysel gingivitis oluşturulmuş bireylerde gingivitis 
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reaksiyonunu dişeti damarlarını stereofotografik olarak inceleyerek değerlendirmişler ve 

DSL uygulamasının dişeti enflamatuar reaksiyonlarını etkilemediğini bildirmişlerdir 

(189). 

Qadri ve ark. (2005) periodontal enflamasyonun tedavisinde ek olarak düşük 

seviyeli lazerlerin kısa dönem etkisini araştırdıkları çalışmalarında, bukkal papilde 635 

nm lazer 4.5 J/cm² ve daha apikal bukkal ve lingualde 830 nm lazer 8.75 J/cm² enerji 

yoğunluğunda dokuya hafif temasla uygulanmıştır. DOS örnekleri, elastaz aktivitesi, 

interlökin-1ß ve MMP-8 için analiz edilmiştir. Terapötik lazerle ek tedavinin, gingival 

indeks, sonlanabilir cep derinliği, DOS hacmi ve MMP-8 düzeylerine göre 

değerlendirildiğinde periodontal enflamasyonu azalttığı bildirilmiştir (181). 

Ribeiro ve ark. (2008)’nın GaAlAs lazerin periodontal başlangıç tedavisine 

etkisinin değerlendirdiği çalışmada, preoperatif analjezi etkisi için apikal noktaya 780 

nm GaAlAs lazer ve 35 J/cm² dozda, iyileşmeye etkisi için papil ve servikal bölgeye 

660 nm lazer ve 8.8 J/ cm² dozda 24 saat ve 48 saat sonra uygulanmıştır. Diyot lazer 

kullanımının sığ ve orta ceplere sahip dişlerde subgingival kök yüzeyi düzleştirmeye 

yardımcı herhangi bir klinik yararının sağlanamadığı bildirilmiştir(185). 

Lai ve ark. (2009) orta ve ileri düzeyde periodontal hastalığın tedavisinde 632 

nm dalga boyunda ve 1.7 J/cm² enerji yoğunluğunda uygulanan düşük enerjili He-Ne 

lazerin yardımcı etkilerini klinik ve radyografik olarak inceledikleri pilot çalışmada 

çalışma sınırları dahilinde ek bir klinik yararının bulunmadığını bildirmişlerdir (137). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. HASTA SEÇİMİ 

Çalışmamızda dişeti problemleri nedeniyle İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 

Periodontoloji Anabilim Dalı Kliniklerine başvuran, yapılan klinik ve radyografik 

incelemeler sonucunda orta veya ileri düzeyde kronik periodontitis teşhisi konmuş 14’ü 

kadın ve 22’si erkek 36 birey çalışma gruplarını oluşturmak üzere seçilmiştir.  

Çalışmaya dahil edilecek bireylerin anamnezlerinde belirttikleri, bilinen kronik 

bir hastalığının olmamasına, kadın hastaların menopoz, gebelik, emzirme döneminde 

olmamalarına, son altı ay içinde antibiyotik kullanmamalarına, sigara 

kullanmamalarına, kullanıyorlarsa en az 5 yıl süre ile günde 10 adetten fazla sigara 

kullanmalarına, ağızda en az 16 dişin bulunmasına ve bu dişlerin en az 20 bölgesinde 

≥5 mm sondalanabilir cep derinliğinin olmasına dikkat edilmiştir. 

3.2. KLİNİK DEĞERLENDİRMELER 

Çalışmamıza katılmayı kabul eden tüm hastaların ayrıntılı bilgi verildikten sonra 

yazılı onayları alınmıştır. Çalışmamız İ.Ü. Tıp Fak. Yerel Etik Kurul tarafından 

onaylanmıştır. Hastaların sistemik ve oral anamnezleri alındıktan sonra aşağıdaki klinik 

indeks ve ölçümler yapılmıştır: 

1. Plak İndeksi (Pİ) 

2. Dişeti Oluğu Kanama İndeksi (DOKİ) 

3. Sondalanabilir Cep Derinliği (SCD) 

4. Klinik Ataşman Düzeyi (KAD) 

Tüm klinik ölçümler, aynı araştırmacı tarafından her dişin meziyal ve distal köşe 

çizgisi rehber alınarak mesiyo-bukkal, mid-bukkal, disto-bukkal, mesiyo-

palatinal/lingual, mid-palatinal/lingual ve disto-palatinal/lingual yüzeylerinden 

periodontal sonda ile başlangıçta, tedavi sonrası 1., 3. ve 6. aylarda kaydedilmiştir.  

3.2.1. Plak İndeksi (201) 

Plak indeksi ölçümleri tüm dişlerin yukarıda belirtilen altı bölgesinde; dişler 

pamuk tamponla izle edilerek hava ile kurutulduktan sonra dişler üzerindeki mikrobiyal 

dental plak boyanmadan gözle ve normal diş hekimliği sondası ile belirlenmiştir. 
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3.2.2. Dişeti Oluğu Kanama İndeksi (164) 

Dişeti oluğu kanama indeksi (DOKİ) dişetinin iltihapsal düzeyini saptama 

amacıyla, dişlerin yukarıda belirtilen altı bölgesinden belirlenmiştir. 

3.2.3. Sondalanabilir Cep Derinliği (57) 

Sondalanabilir cep derinliği, dişlerin yukarıda belirtilen altı bölgesinden, 

periodontal sonda periodontal cep içine dişin köşe çizgisi rehber alınarak ve uzun 

eksenine paralel olacak şekilde yerleştirilerek, cep tabanından serbest dişeti kenarına 

kadar olan mesafe milimetre cinsinden ölçülerek belirlenmiştir. 

3.2.4. Klinik Ataşman Düzeyi (57) 

Klinik ataşman seviyesi, orta düzeyde bir sondalama kuvveti uygulandığında 

periodontal sondanın ucu ile mine-sement sınırı arasındaki mesafe olarak ölçülmüştür. 

3.3. BİYOKİMYASAL YÖNTEM 

Çalışmamızda toplanan DOS örneklerinde MMP-1, TIMP-1, TGF-β1 ve FGF-b 

düzeyleri değerlendirilmiştir. DOS örnekleri başlangıçta, tedaviden sonra 1., 3. ve 6. 

aylarda toplanmıştır. Örnekler üst çene ve alt çenede küçük azılar arası en derin cebe 

sahip 4 dişin meziyo-bukkal ya da disto-bukkal bölgelerinden elde edilmiştir. 

3.3.1.   Dişeti Oluk Sıvısı Örneği Toplanması   

DOS örnekleri standardize filtre kağıtlarıϒ kullanılarak toplanmıştır.  Pamuk 

tampon ile izole edilip tükürük emici kullanılarak ve hava-su spreyi ile var olan tükürük 

uzaklaştırılarak tükürük kontaminasyonu önlenmiştir. Her bir filtre kağıdı dişeti cebi 

içine hafif direnç hissedilene kadar yerleştirilip, 30 saniye cep içerisinde bekletilmiştir. 

Kan ile kontamine olan örnekler çalışmaya dahil edilmemiştir. Örneklerin her biri 0,5 

mililitrelik ependorf tüplerine koyularak -20° C derecede analiz gününe kadar 

saklanmıştır. 

3.3.2. Dişeti Oluk Sıvısı Örneklerinin Biyokimyasal Analiz için Hazırlanması 

Donmuş standardize filtre kağıtlarını içeren ependorf tüplerini en az 20 dakika 

oda sıcaklığında beklettikten sonra TIMP-1 ve b-FGF düzeyleri değerlendirilecek 
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tüplere 50 µl, MMP-1 ve TGF-β1 düzeyleri değerlendirilecek tüplere 100 µl %1’lik 

BSA-PBA Tween tampon çözeltisi (pH 7,4) eklenmiştir. Daha sonra +4°C olan soğuk 

odada yatay karıştırıcı üzerinde 20 saat bekletilmiştir. Daha sonra biyokimyasal analiz 

yapılmıştır. 

3.3.3. Dişeti Oluk Sıvısında MMP-1, TIMP-1, TGF-β1 ve FGF-b Düzeylerinin 
Ölçümü 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalı’nda yapılmış olan 

analizlerde MMP-1ψ, TIMP-1∗, TGF-β1∗ ve b-FGF∗ düzeyleri ELISA kitleri 

kullanılarak belirlenmiştir. MMP-1  ELISA kitinin hassasiyeti 8 pg/ml, TIMP-1 ELISA 

kitinin hassasiyeti <1 ng/ml, TGF-β1 ELISA kitinin hassasiyeti <15,6 pg/ml ve b-FGF 

ELISA kitinin hassasiyeti <15,6 pg/ml’dir. 

+4°C olan soğuk odada, yatay karıştırıcı üzerinde 20 saat bekletilen örnekler, 

oda sıcaklığına alınmış ve üretici firmanın belirttiği prosedürlere uyularak ELISA kitleri 

çalışılmıştır. Hemen sonrasında 450 nm’de mikroplaklar ölçülmüştür. Standart eğri ile 

elde edilen konsantrasyon değerinden faydalanarak hesaplanan miktarlar, MMP-1 ve 

TIMP-1 için ng, TGF-β1 ve b-FGF için pg olarak ifade edilmiştir. 

3.4. ARAŞTIRMA PLANI 

3.4.1. Çalışma Grupları 

Araştırmaya toplam 36 hasta dahil edilmiş ve deney ve kontrol grubu olarak iki 

gruba ayrılmıştır. Periodontal başlangıç tedavisi ile birlikte lazer uygulanan hastalar 

deney grubunu, sadece periodontal başlangıç tedavisi yapılan hastalar ise kontrol 

grubunu oluşturmaktadır. Kontrol ve deney grupları; sigara içme alışkanlıklarına göre 

alt gruplara ayrılmıştır (Şekil 3-1). Hastaların sayısı, yaş ve cinsiyet dağılımı Tablo 4-

1’de belirtilmektedir.  

                                                 

 
ψ RayBiotech, Inc 
∗ Invitrogen Corporation 542 Flynn Rd, Camarillo, CA 93012 
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Şekil 3-1  Çalışma grupları 

3.4.2. Klinik İşlemler 

Araştırma süresince yapılan klinik ölçümler ve biyokimyasal değerlendirmelerin 

sırası Şekil 3-3’de, araştırmada kullanılan klinik ölçümlerin kaydedildiği indeks formu 

Şekil 3-4’de görülmektedir. 

Başlangıç gününde tüm hastalardan tedavi öncesi Pİ, DOKİ, SCD, KAD ölçümleri 

yapılmıştır. Sonraki seans belirlenmiş olan bölgelerden DOS örnekleri alınmıştır. Her 

hastaya 2 seans ağız bakımı eğitimi ve diş yüzeyi temizleme işlemi yapılmıştır. Tüm 

gruplardaki ağız hijyeni yeterli olan hastalarda, lokal anestezi altında tek seansta tüm 

ağız kök yüzeyi düzleştirme işlemi yapılmıştır. 3. grup ve 4. gruptaki hastalara kök 

yüzeyi düzleştirme işleminin tamamlanmasını takiben ilk iki gün ve bir hafta sonra 

düşük seviyeli lazer uygulanmıştır.  

Kullanılan diyot lazerð 808 nm dalga boyu ve 0,25 W güç ayarında, etkileşim alanı 0,28 

cm² olarak ve devamlı dalga ayarında, 4 j/cm² enerji yoğunluğunda, yüzey 

genişliklerine uygun olarak molar dişlerde 20 sn, küçük azılarda ve kesici dişlerde 10 sn 

süre ile dişeti yüzeyine temas etmeden, 0,5-1 cm mesafeden kök yüzeyi düzleştirme 

işlemini takiben 24 saat içinde, 1. günde ve 7. günde uygulanmıştır (Şekil 3-2).  

Tüm gruplardaki hastalar 1. ay, 3. ay ve 6. aylarda kontrole çağırılarak DOS 

örnekleri alınmış ve klinik ölçümleri tekrarlanmıştır.  

 

 

 

 

 
                                                 

 
ð Fotona XD-2, FOTONA, Slovenya. 

HASTALAR 

KONTROL GRUBU DENEY GRUBU 

1. GRUP:  

SİGARA - 

2. GRUP:  

SİGARA + 

3. GRUP:  

SİGARA - 

4. GRUP:  

SİGARA + 
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Şekil 3-2  DSL uygulaması 

 

3.5. İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRMELER 

İstatistiksel değerlendirme, her ölçüm bölgesi bir birim olacak şekilde yapılmıştır. 

Grup içi ve gruplar arası karşılaştırma, tedavi sonrası 1.ay, 3.ay ve 6. ayda, başlangıca ve 

birbirlerine göre ortaya çıkan fark ortalamalarına göre yapılmıştır. Gruplar arası 

değerlendirme, tüm parametrelerde tüm bölgeler ile başlangıç SCD değerlerine göre SCD 

4-6 mm ve SCD>6 mm olan bölgeler olarak sınıflandırılarak yapılmıştır. 

Çalışma verilerinin değerlendirilmesi tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin 

(ortalama, standart sapma) kullanılmasının yanı sıra, grup içi değerlendirme; Wilcoxon 

Signed Rank testi kullanılarak p<0,05 anlamlılık düzeyinde ve % 95 güven aralığında, 

gruplar arası değerlendirme;  Mann-Whitney U testi kullanılarak p<0,01 anlamlılık 

düzeyinde ve %99 güven aralığında yapılmıştır. İstatistiksel değerlendirme için SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 15.0 programı kullanılmıştır. 
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Şekil 3-3  Araştırma Akış Şeması 

•Hastanın bilgilendirilmesi 
•Onay formunun 
doldurulması 
•Klinik indeks ve ölçümlerin 
yapılması 
•Örnek alınacak bölgelerin 
belirlenmesi 

•DOS örneklerinin alınması 
•Ağız hijyeni eğitimi ve diş 
yüzeyi temizliği 

•Ağız hijyeni eğitimi ve diş 
yüzeyi temizliği 

•Lokal anestezi altında tüm 
ağız kök yüzeyi düzleştirme 
işlemlerinin yapılması 
•3.Grup ve 4. gruba  lazerin 
uygulanması 

•3.Grup ve 4. gruba lazerin 
uygulanması 
 

•DOS örneklerinin alınması 
Klinik indeks ve ölçümlerin 
yapılması 
•Supragingival temizlik ve 
cila işlemlerinin yapılması 

•DOS örneklerinin alınması 
•Klinik indeks ve ölçümlerin 
yapılması 
•Supragingival temizlik ve 
cila işlemlerinin yapılması 
 

•DOS örneklerinin alınması 
•Klinik indeks ve ölçümlerin 
yapılması 
•Supragingival temizlik ve 
cila işlemlerinin yapılması 
• 

Başlangıç 

0. Gün 

1. Gün 

7. Gün 

1. Ay 

3. Ay 

6.Ay 
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Şekil 3-4  Klinik ölçüm indeks formu 

 

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

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

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

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

HASTA ADI-SOYADI:  

GRUP NO: 

ÖLÇÜM NO:                                                       TARİH: 

İ.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI 

DOKTORA ARAŞTIRMA FORMU 

 PLAK İNDEKSİ ( Silness- Löe, 1964) 

KANAMA İNDEKSİ (Mühlemann- Son, 1971) 

 

 

 

KLİNİK ATAŞMAN DÜZEYİ 

SONDALANABİLİR CEP DERİNLİĞİ 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Funda Yalçın    Doktora Öğrencisi: Gökçe Aykol 
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4. BULGULAR 

Araştırmamızın klinik ve biyokimyasal bulgularının değerlendirilmesi toplam 36 

hasta üzerinden yapılmıştır. Hastaların gruplara göre sayı, yaş ve cinsiyet dağılımı tablo 

4-1’de verilmektedir. 

Tablo 4-1 Gruplara göre sayı, yaş ve cinsiyet dağılımı 

  1. GRUP 2. GRUP 3. GRUP 4.GRUP 

HASTA/BÖLGE 

SAYISI 
9/1260 9/ 1458 9/1212 9/1296 

31–48 39–53 35–58 31–51 YAŞ 

 37±6.27 47.44±4.42 44.11±7.44 43±5.79 

6 K 1 K 4 K 3 K CİNSİYET 

 3E 8 E 5E 6E 

 

4.1. KLİNİK ÖLÇÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Grup içi ve gruplar arası değerlendirmeler; tüm ceplere ait bölgeler dahil 

edilerek ve başlangıç SCD değerlerine göre 4–6 mm cebe sahip bölgeler ile > 6 mm 

cebe sahip bölgeler olarak sınıflandırılarak yapılmıştır. Başlangıç SCD değerlerinin, 

tüm ölçüm bölgelerine göre dağılımı sayısal ve yüzdesel olarak tablo 4-2’de 

verilmektedir. SCD değerleri 4-6 mm olan bölgeler tüm bölgelerin % 41.9’unu ve SCD 

> 6 mm olan bölgeler ise % 10,9’unu oluşturmaktadır.  

Grup içi değerlendirmelerde Wilcoxon Signed Rank testi kullanılmıştır ve 

p<0.05 anlamlılık düzeyindedir. Gruplar arası değerlendirmede ise Mann-Whitney U 

testi kullanılmıştır ve p<0.01 anlamlılık düzeyindedir. 
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Tablo 4-2 Başlangıç SCD’ye göre ölçüm bölgelerinin sayı ve yüzdelerinin dağılımı 

SCD (mm) Bölge Sayısı Yüzde Oranı Kümülatif Yüzde Oranı 

1 207 4,0 4,0 

2 1026 19,7 23,7 

3 1222 23,5 47,2 

4 789 15,2 62,4 

5 1028 19,8 82,2 

6 360 6,9 89,1 

7 356 6,9 96,0 

8 143 2,8 98,7 

9 47 0,9 99,7 

10 18 0,3 100,0 

Toplam 5196 100,0  

 

Tüm parametrelerde gruplar arası değerlendirmeler; 

•  kontrol grubu sigara içmeyen ve içen hastalar arasında ( 1.Grup - 2.Grup) 

•  kontrol ve deney grubu sigara içmeyen hastalar arasında (1.Grup - 3.Grup) 

•  kontrol ve deney grubu sigara içen hastalar arasında (2.Grup - 4.Grup) 

•  deney grubu sigara içmeyen ve içen hastalar arasında (3.Grup - 4.Grup) 

yapılmıştır. 

 

Tüm grupların başlangıca göre 6. aya kadar Pİ, DOKİ, SCD ve KAD değerleri 

azalmıştır (Şekil 4-1, 4-2, 4-3, 4-4). 
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1.GRUP

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

0 1 3 6

zaman/ay

pi

doki

scd

kad

 

Şekil 4-1  1. Grup Pİ, DOKİ, SCD ve KAD değerleri zamana bağlı değişimi 

2.GRUP

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

0 1 3 6

zaman/ay

pi

doki

scd

kad

 

Şekil 4-2  2. Grup Pİ, DOKİ, SCD ve KAD değerleri zamana bağlı değişimi 

3. GRUP

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

0 1 3 6

zaman/ay

pi

doki

scd

kad

 

Şekil 4-3  3. Grup Pİ, DOKİ, SCD ve KAD değerleri zamana bağlı değişimi 
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4. GRUP

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

0 1 3 6

zaman/ay

pi

doki

scd

kad

 

Şekil 4-4  4. Grup Pİ, DOKİ, SCD ve KAD değerleri zamana bağlı değişimi 

4.1.1. Plak İndeksi Verilerinin Değerlendirilmesi 

Grup içi değerlendirme: Araştırmamızda oluşturulan gruplara ait Pİ fark 

ortalamalarının grup içi değerlendirmesi tablo 4-3’de görülmektedir. Tüm gruplarda Pİ 

değerlerinde başlangıca göre 1.ay, 3. ay ve 6. ayda, ve 1. ay ile 3. ay arasında 

istatistiksel anlamlı azalma gözlenmiştir.  Tüm gruplarda 3. aya göre 6. ayda Pİ’de 

istatistiksel anlamlı bir artış görülmektedir. 1. ay ile 6. ay arasında 2. grup hariç Pİ 

değerleri hiçbir grupta istatistiksel olarak anlamlı değişim göstermemiştir. 

 

Tablo 4-3 Pİ fark ortalamalarının grup içi değerlendirmesi 

1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup  

Pİ Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -21,773 0,000 -22,285 0,000 -21,966 0,000 -21,908 0,000 

Başlangıç-3. Ay -22,831 0,000 -22,431 0,000 -22,277 0,000 -22,363 0,000 

Başlangıç-6. Ay -22,039 0,000 -22,437 0,000 -21,055 0,000 -22,201 0,000 

1.Ay-3. Ay -3,103 0,002 -4,654 0,000 -4,611 0,000 -3,991 0,000 

1.Ay-6. Ay -0,871 0,384 -2,039 0,041 -0,005 0,996 -0,562 0,574 

3.Ay-6. Ay -2,183 0,029 -6,432 0,000 -0,562 0,000 -4,568 0,000 

 

Gruplar arası değerlendirme:  Belirtilen gruplar arasında, tüm bölgelere ve başlangıç 

SCD’ye göre sınıflandırılan ölçüm bölgelerine ait Pİ değerlerinin farkları tüm ölçüm 

zamanlarına göre değerlendirilmiştir. 
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Tüm bölgeler incelendiğinde her iki grupta da Pİ değerleri zamana bağlı olarak 

azalma gösterirken, kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalar ile kontrol grubu 

sigara içen (2. grup) hastalar arasında bu azalma istatistiksel olarak anlamlı değildir 

(Tablo 4-4). 

Tablo 4-4 1. ve 2. grup arasında tüm bölgelere ait Pİ değerlerinin incelenmesi 

1.Grup 2.Grup 

Pİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,04 0,76 1,14 0,84 -0,298 0,766 

Başlangıç-3. Ay 1,13 0,68 1,2 0,81 -1,145 0,252 

Başlangıç-6. Ay 1,08 0,72 1,14 0,95 -1,314 0,189 

1.Ay-3. Ay 0,08 0,63 1,13 0,63 -1,112 0,266 

1.Ay-6. Ay 0,03 0,68 0,13 0,88 -1,172 0,241 

3.Ay-6. Ay -0,04 0,62 -0,00 0,87 -2,438 0,015 

 

SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde; her iki grup arasında ölçüm 

zamanlarına göre Pİ değerlerindeki değişimlerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir (Tablo 4-5). 

 

Tablo 4-5 1. grup ile 2. grup arasında SCD 4-6 mm olan bölgelere ait Pİ değerlerinin 
incelenmesi 

1.Grup 2.Grup 

Pİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,17 0,68 1,15 0,79 -1,944 0,052 

Başlangıç-3. Ay 1,22 0,59 1,25 0,77 -0,539 0,590 

Başlangıç-6. Ay 1,16 0,69 1,13 0,76 -1,828 0,067 

1.Ay-3. Ay 0,05 0,66 0,10 0,62 -1,461 0,144 

1.Ay-6. Ay -0,00 0,71 -0,01 0,67 -0,359 0,719 

3.Ay-6. Ay -0,06 0,60 -0,11 0,67 -1,207 0,227 
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SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde; 2. grupta Pİ değerlerindeki azalma, 

başlangıç ile 1. ay ve 3. ay arasında 1. gruba göre istatistiksel olarak anlamlı iken 3. 

aydan sonra her iki grupta da gözlenen artış 2. grupta daha fazla görülmektedir. Bu artış 

1, ay ile 6. ay ve 3, ay ile 6. ay arasında istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-6). 

Tablo 4-6 1. grup ile 2. grup arasında SCD >6 mm olan bölgelere ait Pİ değerlerinin 
incelenmesi 

1.Grup 2.Grup 

Pİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 0,92 0,74 1,41 0,86 -3,081 0,002 

Başlangıç-3. Ay 1,08 0,69 1,18 0,75 -3,028 0,002 

Başlangıç-6. Ay 1,07 0,66 1,18 1,06 -0,652 0,515 

1.Ay-3. Ay 0,16 0,59 0,17 0,68 -0,618 0,537 

1.Ay-6. Ay 0,15 0,69 -0,06 0,71 -3,281 0,001 

3.Ay-6. Ay -0,12 0,66 -0,23 0,77 -2,595 0,009 

 

Tüm bölgeler incelendiğinde her iki grupta da Pİ değerleri zamana bağlı olarak 

azalma gösterirken, kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalar ile deney grubu 

sigara içmeyen (3. grup) hastalar arasında bu azalma istatistiksel olarak anlamlı değildir 

(Tablo 4-7). 

Tablo 4-7 1. grup ile 3. grup arasında tüm bölgelere ait Pİ değerlerinin incelenmesi 

1.Grup 3.Grup 

Pİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,04 0,76 1,17 0,62 -0,740 0,459 

Başlangıç-3. Ay 1,13 0,68 1,21 0,59 -0,543 0,587 

Başlangıç-6. Ay 1,08 0,72 1,15 0,65 -0,753 0,452 

1.Ay-3. Ay 0,08 0,63 0,03 0,55 -1,111 0,267 

1.Ay-6. Ay 0,03 0,68 -0,01 0,64 -0,665 0,506 

3.Ay-6. Ay -0,04 0,62 -0,05 0,58 -1,612 0,107 
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SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde; her iki grup arasında ölçüm 

zamanlarına göre Pİ değerlerindeki değişimlerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir (Tablo 4-8). 

Tablo 4-8 1. grup ile 3. grup arasında SCD 4-6 mm olan bölgelere ait Pİ değerlerinin 
incelenmesi 

1.Grup 3.Grup 

Pİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,17 0,68 1,15 0,57 -0,830 0,407 

Başlangıç-3. Ay 1,22 0,59 1,25 0,54 -0,771 0,441 

Başlangıç-6. Ay 1,16 0,69 1,14 0,64 -0,295 0,768 

1.Ay-3. Ay 0,05 0,66 0,09 0,56 -1,472 0,141 

1.Ay-6. Ay -0,00 0,71 -0,00 0,69 -0,073 0,942 

3.Ay-6. Ay -0,06 0,60 -0,10 0,59 -1,212 0,942 

 

SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde; her iki grup arasında ölçüm 

zamanlarına göre Pİ değerlerindeki değişimlerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir (Tablo 4-9). 

Tablo 4-9 1. grup ile 3. grup arasında SCD >6 mm olan bölgelere ait Pİ değerlerinin 
incelenmesi 

1.Grup 3.Grup 

Pİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 0,92 0,74 0,90 0,54 -0,573 0,567 

Başlangıç-3. Ay 1,08 0,69 1,05 0,56 -0,618 0,536 

Başlangıç-6. Ay 1,07 0,66 0,94 0,68 -1,448 0,148 

1.Ay-3. Ay 0,16 0,59 0,15 0,59 -0,131 0,896 

1.Ay-6. Ay 0,15 0,69 0,04 0,69 -1,373 0,170 

3.Ay-6. Ay -0,12 0,66 -1,11 0,67 -1,139 0,255 
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Tüm bölgeler incelendiğinde her iki grupta da Pİ değerleri zamana bağlı olarak 

azalma gösterirken, kontrol grubu sigara içen (2. grup) hastalar ile deney grubu sigara 

içen (4. grup) hastalar arasında bu azalma istatistiksel olarak anlamlı değildir (Tablo 4-

10). 

Tablo 4-10 2. grup ile 4. grup arasında tüm bölgelere ait Pİ değerlerinin incelenmesi 

2.Grup 4.Grup 

Pİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,14 0,84 1,22 0,90 -2,068 0,039 

Başlangıç-3. Ay 1,2 0,81 0,05 0,81 -1,099 0,272 

Başlangıç-6. Ay 1,14 0,95 1,22 0,65 -2,361 0,018 

1.Ay-3. Ay 1,13 0,63 0,07 0,55 -0,372 0,710 

1.Ay-6. Ay 0,13 0,88 -0,00 0,53 -0,384 0,701 

3.Ay-6. Ay -0,00 0,87 -0,08 0,53 -1,184 0,237 

 

SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde; her iki grup arasında ölçüm 

zamanlarına göre Pİ değerlerindeki azalmanın, istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir (Tablo 4-11). 

Tablo 4-11 2. grup ile 4. grup arasında SCD 4-6 mm olan bölgelere ait Pİ değerlerinin 
incelenmesi 

2.Grup 4.Grup 

Pİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,15 0,79 1,16 0,65 -1,899 0,058 

Başlangıç-3. Ay 1,25 0,77 1,27 0,65 -1,798 0,072 

Başlangıç-6. Ay 1,13 0,76 1,16 0,64 -1,953 0,051 

1.Ay-3. Ay 0,10 0,62 0,10 0,55 -0,265 0,761 

1.Ay-6. Ay -0,01 0,67 -0,00 0,53 -0,085 0,932 

3.Ay-6. Ay -0,11 0,67 -0,10 0,54 -0,024 0,981 
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SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde; her iki grup arasında ölçüm 

zamanlarına göre Pİ değerlerindeki değişimlerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir (Tablo 4-12). 

Tablo 4-12 2. grup ile 4. grup arasında SCD >6 mm olan bölgelere ait Pİ değerlerinin 
incelenmesi 

2.Grup 4.Grup 

Pİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,41 0,86 1,30 0,67 -1,577 0,115 

Başlangıç-3. Ay 1,18 0,75 1,30 0,58 -0,463 0,643 

Başlangıç-6. Ay 1,18 1,06 1,26 0,61 -1,820 0,069 

1.Ay-3. Ay 0,17 0,68 0,00 0,65 -1,495 0,135 

1.Ay-6. Ay -0,06 0,71 -0,04 0,64 -0,240 0,810 

3.Ay-6. Ay -0,23 0,77 -0,04 0,62 -2,060 0,039 

 

Tüm bölgeler incelendiğinde; deney grubu sigara içmeyen (3. grup) hastalar ile 

deney grubu sigara içen (4. grup) hastalarda Pİ değerlerinde her iki grupta da gözlenen 

azalma sadece başlangıç ile 1. ay arasında istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-13). 

Tablo 4-13 3. grup ile 4. grup arasında tüm bölgelere ait Pİ değerlerinin incelenmesi 

3.Grup 4.Grup 

Pİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,17 0,62 1,22 0,90 -2,686 0,007 

Başlangıç-3. Ay 1,21 0,59 0,05 0,81 -2,110 0,035 

Başlangıç-6. Ay 1,15 0,65 1,22 0,65 -1,686 0,092 

1.Ay-3. Ay 0,03 0,55 0,07 0,55 -0,378 0,705 

1.Ay-6. Ay -0,01 0,64 -0,00 0,53 -0,61 0,952 

3.Ay-6. Ay -0,05 0,58 -0,08 0,53 -0,370 0,711 

 

SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde; her iki grup arasında ölçüm 

zamanlarına göre Pİ değerlerindeki azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir (Tablo 4-14). 
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Tablo 4-14 3. grup ile 4. grup arasında SCD 4-6 mm olan bölgelere ait Pİ değerlerinin 
incelenmesi 

3.Grup 4.Grup 

Pİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,15 0,57 1,16 0,65 -0,759 0,448 

Başlangıç-3. Ay 1,25 0,54 1,27 0,65 -0,934 0,350 

Başlangıç-6. Ay 1,14 0,64 1,16 0,64 -0,288 0,773 

1.Ay-3. Ay 0,09 0,56 0,10 0,55 -0,369 0,712 

1.Ay-6. Ay -0,00 0,69 -0,00 0,53 -0,420 0,674 

3.Ay-6. Ay -0,10 0,59 -0,10 0,54 -0,010 0,992 

 

SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde; 3. grupta başlangıç ile 1. ay, 3. ay ve 

6. aylar arasında 3. gruba göre Pİ değerlerinde istatistiksel anlamlı düzeyde bir azalma 

gözlenirken bu azalma diğer ölçüm aralıklarında istatistiksel olarak anlamlı değildir 

(Tablo 4-15). 

Tablo 4-15 3. grup ile 4. grup arasında SCD >6 mm olan bölgelere ait Pİ değerlerinin 
incelenmesi 

3.Grup 4.Grup 

Pİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 0,90 0,54 1,30 0,67 -4,644 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,05 0,56 1,30 0,58 -3,037 0,002 

Başlangıç-6. Ay 0,94 0,68 1,26 0,61 -3,347 0,001 

1.Ay-3. Ay 0,15 0,59 0,00 0,65 -1,626 0,104 

1.Ay-6. Ay 0,04 0,69 -0,04 0,64 -0,949 0,343 

3.Ay-6. Ay -1,11 0,67 -0,04 0,62 -0,826 0,409 
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4.1.2. Dişeti Oluğu Kanama İndeksi Verilerinin Değerlendirilmesi 

Grup içi değerlendirme: Araştırmamızda oluşturulan gruplara ait DOKİ fark 

ortalamalarının grup içi değerlendirmesi tablo 4-16’da görülmektedir.  

Tüm gruplarda DOKİ değerlerinde, başlangıç ile 1. ay, 3. ay ve 6. ay ve 1. ay ile 

3. ay arasında istatistiksel anlamlı düzeyde azalma gözlenmiştir.  

1. grupta tüm ölçüm zamanları arasında DOKİ değerlerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir azalma gözlenmektedir. 

 2. grupta gözlenen azalma 1, ay ile 6. ay ve 3. ay ile 6. ay arasında istatistiksel 

olarak anlamlı değildir.  

3. grupta gözlene azalma 3. ay ile 6. ay arasında istatistiksel anlamlı değildir. 

4. grupta tüm ölçüm zamanları arasında DOKİ değerlerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir azalma gözlenmektedir. 

Tablo 4-16 DOKİ fark ortalamalarının grup içi değerlendirmesi 

 

Gruplar arası değerlendirme:  Belirtilen gruplar arasında tüm bölgelere ve başlangıç 

SCD’ye göre sınıflandırılan ölçüm bölgelerine ait DOKİ değerlerindeki değişim tüm 

ölçüm zamanlarına göre değerlendirilmiştir. 

Tüm bölgeler incelendiğinde; kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalarda 

kontrol grubu sigara içen (2. grup) hastalara göre tüm ölçüm zamanları arasında görülen 

DOKİ değerlerindeki azalma, istatistiksel olarak anlamlıdır. 2. grupta 3. ayda DOKİ 

değerlerinde artış gözlenmiştir (Tablo 4-17). 

 

1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup DOKİ 
Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -22,618 0,000 -19,267 0,000 -21,318 0,000 -20,691 0,000 

Başlangıç-3. Ay -22,383 0,000 -18,574 0,000 -21,493 0,000 -21,484 0,000 

Başlangıç-6. Ay -22,446 0,000 -18,872 0,000 -21,248 0,000 -21,601 0,000 

1.Ay-3. Ay -5,830 0,000 -2.765 0.006 -2,350 0,000 -7,415 0,000 

1.Ay-6. Ay -10,218 0,000 -1,228 0,220 -3,024 0,000 -9,854 0,000 

3.Ay-6. Ay -6,216 0,000 -1,002 0,316 -1,257 0,209 -2,857 0,004 
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Tablo 4-17 1. grup ile 2. grup arasında tüm bölgelere ait DOKİ değerlerinin 
incelenmesi 

1.Grup 2.Grup 

DOKİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,61 0,93 1,13 1,03 -13,841 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,74 0,94 0,98 1,21 -14,615 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,89 0,98 1,12 1,06 -15,986 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,13 

, 

0,70 -0,15 0,86 -3,503 0,000 

1.Ay-6. Ay 0,27 0,75 -0,01 0,78 -7,230 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,14 0,64 0,14 0,94 -3,887 0,000 

 

SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde 1. grupta tüm ölçüm zamanlarında 

DOKİ değerlerinde 2. gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma 

gözlenmiştir (Tablo 4-18). 

Tablo 4-18 1. grup ile 2. grup arasında SCD 4-6 mm olan bölgelere ait DOKİ 
değerlerinin incelenmesi 

1.Grup 2.Grup 

DOKİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,82 0,93 1,12 1,13 -11,977 0,000 

Başlangıç-3. Ay 2,01 0,96 1,06 1,11 -14,227 0,000 

Başlangıç-6. Ay 2,17 1,00 1,12 1,13 -15,181 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,19 0,70 -0,05 0,76 -5,252 0,000 

1.Ay-6. Ay 0,35 0,79 -0,00 0,80 -8,067 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,15 0,69 0,05 0,86 -3,212 0,001 

 

SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde; 1. grupta başlangıç ile 1. ay, 3. ay ve 

6. ay arasında 2. gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma gözlenmiştir. Bu 

azalma diğer ölçüm zamanları arasında anlamlı değildir (Tablo 4-19). 
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Tablo 4-19 1. grup ile 2. grup arasında SCD >6 mm olan bölgelere ait DOKİ 
değerlerinin incelenmesi 

1.Grup 2.Grup 

DOKİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,81 0,81 1,18 0,75 -6,932 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,87 1,02 1,18 1,06 -4,650 0,000 

Başlangıç-6. Ay 2,09 0,98 1,35 1,15 -5,677 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,06 0,88 1,40 1,20 -1,673 0,094 

1.Ay-6. Ay 0,28 0,84 0,17 0,86 -0,948 0,343 

3.Ay-6. Ay 0,21 0,72 0,22 0,88 -2,348 0,019 

 

Tüm bölgeler incelendiğinde; deney grubu sigara içmeyen (3. grup) hastalarda 

başlangıç ile 1. ay arasında görülen DOKİ değerlerindeki azalma, kontrol grubu sigara 

içmeyen (1. grup) hastalara göre istatistiksel olarak anlamlıdır. 3. grupta 3. aydan sonra 

DOKİ değerlerindeki değişim azalmıştır. 3. aydan sonra, 1. grupta azalma daha fazla 

görülmüştür. Bu durum 1. ay ile 6. ay ve 3. ay ile 6. ay arasında 3. gruba göre 

istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-20). 

Tablo 4-20 1. grup ile 3. grup arasında tüm bölgelere ait DOKİ değerlerinin 
incelenmesi 

1.Grup 3.Grup 

DOKİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,61 0,93 1,68 1,03 -2,625 0,009 

Başlangıç-3. Ay 1,74 0,94 1,76 1,02 -0,448 0,654 

Başlangıç-6. Ay 1,89 0,98 1,76 1,10 -1,296 0,195 

1.Ay-3. Ay 0,13 

, 

0,70 0,07 0,71 -2,172 0,030 

1.Ay-6. Ay 0,27 0,75 0,07 0,78 -4,698 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,14 0,64 0,00 0,68 -2,763 0,006 

  

SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde başlangıç ile 1., 3. ve 6. ay arasında 

görülen  DOKİ değerlerindeki azalma iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. 3. grupta 3. aydan sonra DOKİ değerlerindeki değişimin daha az olmasından 
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dolayı 1. gruba ait DOKİ değerleri, 1. ay ile 3. ay, 6. ay ve 3. ay ile 6. ay arasında 

istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-21). 

Tablo 4-21 1. grup ile 3. grup arasında SCD 4-6 mm olan bölgelere ait DOKİ 
değerlerinin incelenmesi 

1.Grup 3.Grup 

DOKİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,82 0,93 1,96 1,01 -2,005 0,045 

Başlangıç-3. Ay 2,01 0,96 2,04 1,01 -0,012 0,991 

Başlangıç-6. Ay 2,17 1,00 2,05 1,09 -2,016 0,044 

1.Ay-3. Ay 0,19 0,70 0,08 0,74 -2,749 0,006 

1.Ay-6. Ay 0,35 0,79 0,09 0,85 -5,158 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,15 0,69 0,01 0,73 -3,005 0,003 

 

SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde her iki grupta da gözlenen azalma iki 

grup arasında istatistiksel olarak anlamlı değildir (Tablo 4-22). 

Tablo 4-22 1. grup ile 3. grup arasında SCD >6 mm olan bölgelere ait DOKİ 
değerlerinin incelenmesi 

1.Grup 3.Grup 

DOKİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,81 0,81 1,95 1,24 -1,915 0,056 

Başlangıç-3. Ay 1,87 1,02 2,00 1,20 -0,775 0,438 

Başlangıç-6. Ay 2,09 0,98 2,18 1,24 -1,043 0,297 

1.Ay-3. Ay 0,06 0,88 0,04 1,11 -0,147 0,883 

1.Ay-6. Ay 0,28 0,84 0,23 1,18 -0,270 0,787 

3.Ay-6. Ay 0,21 0,72 0,18 0,91 -0,049 0,961 

 

Tüm bölgeler incelendiğinde; deney grubu sigara içen (4. grup) hastaların DOKİ 

değerlerinde gözlenen azalma, kontrol grubu sigara içen (2. grup) hastalara göre 3. ay 

ile 6. ay arası dönem haricinde tüm ölçüm zamanlarında istatistiksel olarak anlamlıdır 

(Tablo 4-23). 
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Tablo 4-23 2. grup ile 4. grup arasında tüm bölgelere ait DOKİ değerlerinin 
incelenmesi 

2.Grup 4.Grup 

DOKİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,13 1,03 1,32 1,09 -6,816 0,000 

Başlangıç-3. Ay 0,98 1,21 1,45 1,07 -9,012 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,12 1,06 1,49 1,09 -9,251 0,000 

1.Ay-3. Ay -0,15 0,86 0,13 0,56 -4,299 0,000 

1.Ay-6. Ay -0,01 0,78 0,16 0,52 -4,917 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,14 0,94 0,03 0,43 -1,242 0,214 

 

SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde; deney grubu sigara içen (4. grup) 

hastaların DOKİ değerlerinde gözlenen azalma, kontrol grubu sigara içen (2. grup) 

hastalara göre 3. ay ile 6. ay arası dönem haricinde tüm ölçüm zamanlarında istatistiksel 

olarak anlamlıdır (Tablo 4-24). 

Tablo 4-24 2. grup ile 4. grup arasında SCD 4-6 mm olan bölgelere ait DOKİ 
değerlerinin incelenmesi 

2.Grup 4.Grup 

DOKİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,12 1,13 1,47 1,06 -5,971 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,06 1,11 1,66 1,06 -8,978 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,12 1,13 1,71 1,04 -9,292 0,000 

1.Ay-3. Ay -0,05 0,76 0,19 0,63 -5,413 0,000 

1.Ay-6. Ay -0,00 0,80 0,23 0,58 -6,111 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,05 0,86 0,04 0,45 -1,117 0,264 

 

SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde; 4. grupta DOKİ değerlerinde 

gözlenen azalma 2. gruba göre başlangıç ile 1. ay, 3. ay ve 6. ay arasında istatistiksel 

olarak anlamlıdır (Tablo 4-25). 
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Tablo 4-25 2. grup ile 4. grup arasında SCD >6 mm olan bölgelere ait DOKİ 
değerlerinin incelenmesi 

2.Grup 4.Grup 

DOKİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,18 0,75 1,63 1,19 -3,380 0,001 

Başlangıç-3. Ay 1,18 1,06 1,78 1,15 -2,898 0,004 

Başlangıç-6. Ay 1,35 1,15 1,88 1,12 -3,072 0,002 

1.Ay-3. Ay 1,40 1,20 0,15 0,63 -0,324 0,746 

1.Ay-6. Ay 0,17 0,86 0,25 0,56 -0,137 0,891 

3.Ay-6. Ay 0,22 0,88 0,10 0,48 -0,913 0,361 

 

Tüm bölgeler incelendiğinde; deney grubu sigara içmeyen (3. grup) hastalarda başlangıç 

ile 1. ay, 3. ay ve 6. ay arasında ve 1. ay ile 3. ay arasında görülen DOKİ değerlerindeki 

azalma deney grubu sigara içen (4. grup) hastalara göre istatistiksel olarak anlamlıdır 

(Tablo 4-26). 

Tablo 4-26 3. grup ile 4. grup arasında tüm bölgelere ait DOKİ değerlerinin 
incelenmesi 

3.Grup 4.Grup 

DOKİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,68 1,03 1,32 1,09 -7,762 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,76 1,02 1,45 1,07 -6,232 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,76 1,10 1,49 1,09 -6,331 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,07 0,71 0,13 0,56 -2,774 0,006 

1.Ay-6. Ay 0,07 0,78 0,16 0,52 -2,132 0,033 

3.Ay-6. Ay 0,00 0,68 0,03 0,43 -0,279 0,780 

 

SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde; Tüm bölgeler incelendiğinde; deney 

grubu sigara içmeyen (3. grup) hastalarda başlangıç ile 1. ay, 3. ay ve 6. ay arasında ve 

1. ay ile 3. ay arasında görülen DOKİ değerlerindeki azalma deney grubu sigara içen (4. 

grup) hastalara göre istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-27). 
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Tablo 4-27 3. grup ile 4. grup arasında SCD 4-6 mm olan bölgelere ait DOKİ 
değerlerinin incelenmesi 

3.Grup 4.Grup 

DOKİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,96 1,01 1,47 1,06 -7,350 0,000 

Başlangıç-3. Ay 2,04 1,01 1,66 1,06 -6,068 0,000 

Başlangıç-6. Ay 2,05 1,09 1,71 1,04 -5,854 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,08 0,74 0,19 0,63 -2,734 0,006 

1.Ay-6. Ay 0,09 0,85 0,23 0,58 -2,554 0,011 

3.Ay-6. Ay 0,01 0,73 0,04 0,45 -0,565 0,572 

 

SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde; her iki grupta tüm ölçüm 

zamanlarında görülen DOKİ değerlerindeki azalma istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklı bulunmamıştır (Tablo 4-28). 

Tablo 4-28 3. grup ile 4. grup arasında SCD >6 mm olan bölgelere ait DOKİ 
değerlerinin incelenmesi 

3.Grup 4.Grup 

DOKİ 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,95 1,24 1,63 1,19 -2,437 0,015 

Başlangıç-3. Ay 2,00 1,20 1,78 1,15 -1,690 0,091 

Başlangıç-6. Ay 2,18 1,24 1,88 1,12 -2,186 0,978 

1.Ay-3. Ay 0,04 1,11 0,15 0,63 -0,716 0,474 

1.Ay-6. Ay 0,23 1,18 0,25 0,56 -0,261 0,794 

3.Ay-6. Ay 0,18 0,91 0,10 0,48 -1,454 0,146 

 

4.1.3. Sondalanabilir Cep Derinliği Verilerinin Değerlendirilmesi 

 Grup içi değerlendirme: Araştırmamızda oluşturulan gruplara ait SCD fark 

ortalamalarının grup içi değerlendirmesi Tablo 4-29’da görülmektedir.  

1. grup, 2. grup ve 4. grupta başlangıçtan 6. aya kadar SCD değerlerindeki 

azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 3. grupta ise 3. aydan sonra SCD 
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değerlerinde gözlenen artış, 1. ay ile 6. ay ve 3. ay ile 6. ay arasında istatistiksel olarak 

anlamlı değildir. 

Tablo 4-29 SCD fark ortalamalarının tüm bölgelere göre grup içi değerlendirmesi 

1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup 
SCD 

Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -22,176 0,000 -21,213 0,000 -21,577 0,000 -22,142 0,000 

Başlangıç-3. Ay -22,577 0,000 -21,560 0,000 -21,925 0,000 -22,400 0,000 

Başlangıç-6. Ay -22,875 0,000 -22,081 0,000 -21,844 0,000 -22,606 0,000 

1.Ay-3. Ay -6,928 0,000 -4,038 0,000 -2,730 0,000 -2,787 0,000 

1.Ay-6. Ay -10,427 0,000 -6,023 0,000 -1,759 0,079 -4,840 0,000 

3.Ay-6. Ay -5,442 0,000 -3,379 0,001 -0,800 0,424 -2,866 0,004 

 

Grupların başlangıca göre 6. aya kadar tüm bölgelere ait SCD değerlerindeki 

azalma Şekil 4-5’te görülmektedir. 

 

Şekil 4-5  Grupların tüm bölgelere ait SCD değerlerinin zamana bağlı değişimi 

Grupların başlangıca göre 6. aya kadar başlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerine 

ait SCD değerlerindeki azalma Şekil 4-6’da görülmektedir. 
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SCD (SCD 4-6 mm)
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Şekil 4-6  Grupların başlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerine ait SCD değerlerinin 
zamana bağlı değişimi 

Grupların başlangıca göre 6. aya kadar başlangıç SCD >6 mm olan bölgelere ait 

SCD değerlerindeki azalma Şekil 4-7’de görülmektedir. 
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Şekil 4-7  Grupların başlangıç SCD >6 mm olan bölgelerine ait SCD değerlerinin 
zamana bağlı değişimi 

Gruplar arası değerlendirme:  Belirtilen gruplar arasında tüm bölgelere ve başlangıç 

SCD’ye göre sınıflandırılan ölçüm bölgelerine ait SCD değerlerindeki değişim tüm 

ölçüm zamanlarına göre değerlendirilmiştir. 

Tüm bölgeler incelendiğinde; kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalarda 

SCD değerlerinde görülen azalma, başlangıç ile 1, ay, 3. ay ve 6. ay arasında kontrol 

grubu sigara içen (2. grup) hastalara göre istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-30). 

 

 

mm 

mm 
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Tablo 4-30 1. grup ile 2. grup arasında tüm bölgelere ait SCD değerlerinin incelenmesi 

1.Grup 2.Grup 

SCD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,04 1,13 0,98 1,18 -3,304 0,001 

Başlangıç-3. Ay 1,10 1,25 1,04 1,29 -4,186 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,26 1,25 1,21 1,27 -5,172 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,05 0,76 0,06 0,91 -2,030 0,042 

1.Ay-6. Ay 0,21 0,81 0,22 1,06 -2,366 0,18 

3.Ay-6. Ay 0,15 0,71 0,16 0,84 -1,146 0,252 

 

SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde; kontrol grubu sigara içmeyen (1. 

grup) hastalarda SCD değerlerinde görülen azalma, başlangıç ile 1, ay, 3. ay ve 6. ay 

arasında ve 1.ay ile 3. ay arasında, kontrol grubu sigara içen (2. grup) hastalara göre 

istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-31). 

Tablo 4-31 1. grup ile 2. grup arasında SCD 4-6 mm olan bölgelere ait SCD 
değerlerinin incelenmesi 

1.Grup 2.Grup 

SCD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,61 0,95 1,38 1,01 -4,118 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,84 0,96 1,50 1,02 -5,465 0,000 

Başlangıç-6. Ay 2,02 0,95 1,67 0,96 -6,102 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,23 0,77 0,12 0,88 -2,365 0,000 

1.Ay-6. Ay 0,40 0,83 0,28 0,97 -2,208 0,027 

3.Ay-6. Ay 0,17 0,74 0,16 0,83 -0,466 0,641 

 

SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde; her iki grup arasında da gözlenen 

azalma gruplar arası istatistiksel farklılık göstermemektedir (Tablo 4-32). 
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Tablo 4-32 1. grup ile 2. grup arasında SCD >6 mm olan bölgelere ait SCD 
değerlerinin incelenmesi 

1.Grup 2.Grup 

SCD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 2,09 0,98 2,06 1,13 -0,911 0,362 

Başlangıç-3. Ay 2,19 1,04 2,34 1,27 -0,173 0,863 

Başlangıç-6. Ay 2,33 1,08 2,37 1,37 -0,844 0,399 

1.Ay-3. Ay 0,14 0,82 0,27 1,25 -0,157 0,875 

1.Ay-6. Ay 0,23 0,94 0,31 1,63 -0,588 0,556 

3.Ay-6. Ay 0,08 0,68 0,03 1,10 -1,213 0,225 

 

Tüm bölgeler incelendiğinde; deney grubu sigara içmeyen (3. grup) hastalarda 

başlangıç ile 1. ay ve 3. ay arasında ve 1. ay ile 3. ay arasında SCD değerlerindeki 

azalma kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalara göre istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Ancak 3. grupta 3. aydan sonra gözlenen artış nedeniyle 1. gruptaki SCD 

değerlerinde, 1. ay ile 6. arasında ve 3. ay ile 6. ay arasında görülen değişim 3. gruba 

göre istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-33). 

Tablo 4-33 1. grup ile 3. grup arasında tüm bölgelere ait SCD değerlerinin incelenmesi 

1.Grup 3.Grup 

SCD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,04 1,13 1,30 1,23 -6,792 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,10 1,25 1,38 1,20 -4,628 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,26 1,25 1,36 1,19 -2,002 0,045 

1.Ay-3. Ay 0,05 0,76 0,08 0,78 -3,027 0,002 

1.Ay-6. Ay 0,21 0,81 0,06 0,82 -6,109 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,15 0,71 -0,01 0,73 -4,264 0,000 

 

SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde; deney grubu sigara içmeyen (3. 

grup) hastalarda başlangıç ile 1. ay ve 3. ay arasında ve 1. ay ile 3. ay arasında SCD 

değerlerindeki azalma kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalara göre istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Ancak 3. grupta 3. aydan sonra gözlenen artış nedeniyle 1. gruptaki 



 67 

SCD değerlerinde, 1. ay ile 6. arasında ve 3. ay ile 6. ay arasında görülen değişim 3. 

gruba göre istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-34). 

Tablo 4-34 1. grup ile 3. grup arasında SCD 4-6 mm olan bölgelere ait SCD 
değerlerinin incelenmesi 

1.Grup 3.Grup 

SCD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,61 0,95 1,98 0,96 -6,029 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,84 0,96 2,08 0,89 -3,615 0,000 

Başlangıç-6. Ay 2,02 0,95 2,08 0,89 -1,185 0,236 

1.Ay-3. Ay 0,23 0,77 0,10 0,84 -3,088 0,002 

1.Ay-6. Ay 0,40 0,83 0,10 0,89 -5,670 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,17 0,74 0,00 0,81 -3,467 0,001 

 

SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde; deney grubu sigara içmeyen (3. grup) 

hastalarda başlangıç ile 1. ay, 3. ay ve 6. ay arasında ve 1. ay ile 3. ay arasında SCD 

değerlerindeki azalma kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalara göre istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Ancak 3. grupta 3. aydan sonra gözlenen artış nedeniyle 1. gruptaki 

SCD değerlerinde, 1. ay ile 6. arasında ve 3. ay ile 6. ay arasında görülen değişim 3. 

gruba göre istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-35). 

Tablo 4-35 1. grup ile 3. grup arasında SCD >6 mm olan bölgelere ait SCD 
değerlerinin incelenmesi 

1.Grup 3.Grup 

SCD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 2,09 0,98 2,83 1,15 -4,872 0,000 

Başlangıç-3. Ay 2,19 1,04 2,89 1,24 -4,312 0,000 

Başlangıç-6. Ay 2,33 1,08 2,75 1,19 -2,721 0,007 

1.Ay-3. Ay 0,14 0,82 0,05 0,99 -0,792 0,428 

1.Ay-6. Ay 0,23 0,94 -0,08 1,10 -2,791 0,005 

3.Ay-6. Ay 0,08 0,68 -0,14 0,79 -2,863 0,004 
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Tüm bölgeler incelendiğinde; deney grubu sigara içen (4. grup) hastalarda SCD 

değerlerinde azalma başlangıç ile 1. ay, 3. ay ve 6. ay arasında kontrol grubu sigara içen 

(2. grup) hastalara göre istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-36). 

Tablo 4-36 2. grup ile 4. grup arasında tüm bölgelere ait SCD değerlerinin incelenmesi 

2.Grup 4.Grup 

SCD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 0,98 1,18 1,33 1,14 -5,900 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,04 1,29 1,38 1,14 -5,058 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,21 1,27 1,46 1,12 -4,884 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,06 0,91 0,04 0,80 -0,858 0,391 

1.Ay-6. Ay 0,22 1,06 0,13 0,81 -1,716 0,086 

3.Ay-6. Ay 0,16 0,84 0,08 0,67 -0,853 0,394 

 

SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde; deney grubu sigara içen (4. grup) 

hastalarda SCD değerlerinde azalma başlangıç ile 1. ay, 3. ay ve 6. ay arasında kontrol 

grubu sigara içen (2. grup) hastalara göre istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-37)  

Tablo 4-37 2. grup ile 4. grup arasında SCD 4-6 mm olan bölgelere ait SCD 
değerlerinin incelenmesi 

 

 

 

2.Grup 4.Grup 

SCD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,38 1,01 1,78 0,97 -6,131 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,50 1,02 1,90 0,91 -6,134 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,67 0,96 2,03 0,90 -5,985 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,12 0,88 0,12 0,85 -0,162 0,871 

1.Ay-6. Ay 0,28 0,97 0,24 0,87 -0,718 0,473 

3.Ay-6. Ay 0,16 0,83 0,12 0,71 -0,566 0,571 



 69 

SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde; 4. grupta başlangıç ile 1. ay ve 3. ay 

arasında SCD değerlerindeki azalma, 2. gruba göre istatistiksel olarak anlamlıdır. Ancak 

1. aydan sonra SCD değerlerinde artış görülmektedir.  Bu değişime bağlı olarak 2. 

grupta 1. ay ile 3. ay ve 6. arasında SCD değerlerindeki azalma, 4. gruba göre 

istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-38). 

Tablo 4-38 2. grup ile 4. grup arasında SCD >6 mm olan bölgelere ait SCD 
değerlerinin incelenmesi 

2.Grup 4.Grup 

SCD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 2,06 1,13 2,85 0,95 -5,595 0,000 

Başlangıç-3. Ay 2,34 1,27 2,73 1,10 -3,108 0,002 

Başlangıç-6. Ay 2,37 1,37 2,54 1,13 -1,771 0,077 

1.Ay-3. Ay 0,27 1,25 -0,12 0,88 -2,780 0,005 

1.Ay-6. Ay 0,31 1,63 -0,31 0,91 -4,039 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,03 1,10 -0,19 0,66 -2,281 0,023 

 

Tüm bölgeler incelendiğinde; deney grubu sigara içmeyen (3. grup) hastalar ile 

deney grubu sigara içen (4. grup) hastalar arasında gözlenen değişim, 3. grupta 3. aydan 

sonra görülen artışa bağlı olarak sadece 3. ay ile 6. ay arasında istatistiksel olarak 

anlamlıdır (Tablo 4-39). 

Tablo 4-39 3. grup ile 4. grup arasında tüm bölgelere ait SCD değerlerinin incelenmesi 

3.Grup 4.Grup 

SCD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,30 1,23 1,33 1,14 -9,944 0,345 

Başlangıç-3. Ay 1,38 1,20 1,38 1,14 -0,481 0,630 

Başlangıç-6. Ay 1,36 1,19 1,46 1,12 -2,396 0,017 

1.Ay-3. Ay 0,08 0,78 0,04 0,80 -1,044 0,296 

1.Ay-6. Ay 0,06 0,82 0,13 0,81 -1,880 0,060 

3.Ay-6. Ay -0,01 0,73 0,08 0,67 -3,505 0,000 
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SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde; 3. grupta başlangıç ile 1. ve 3. ay 

arasında SCD değerlerindeki azalma, 4. gruba göre istatistiksel olarak anlamlıdır. Ancak 

3. grupta 3. aydan sonra görülen artış nedeniyle SCD değerlerinde azalma, 4. grupta 1. 

ay ile 6. ay arasında 3. gruba göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 4-40). 

Tablo 4-40 3. grup ile 4. grup arasında SCD 4-6 mm olan bölgelere ait SCD 
değerlerinin incelenmesi 

3.Grup 4.Grup 

SCD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,98 0,96 1,78 0,97 -3,727 0,000 

Başlangıç-3. Ay 2,08 0,89 1,90 0,91 -3,161 0,002 

Başlangıç-6. Ay 2,08 0,89 2,03 0,90 -1,405 0,160 

1.Ay-3. Ay 0,10 0,84 0,12 0,85 -0,816 0,414 

1.Ay-6. Ay 0,10 0,89 0,24 0,87 -2,636 0,008 

3.Ay-6. Ay 0,00 0,81 0,12 0,71 -2,568 0,010 

 

SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde; Her iki grup arasında SCD 

değerlerindeki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Tablo 4-41). 

Tablo 4-41 3. grup ile 4. grup arasında SCD >6 mm olan bölgelere ait SCD 
değerlerinin incelenmesi 

3.Grup 4.Grup 

SCD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 2,83 1,15 2,85 0,95 -0,28 0,978 

Başlangıç-3. Ay 2,89 1,24 2,73 1,10 -1,230 0,219 

Başlangıç-6. Ay 2,75 1,19 2,54 1,13 -1,546 0,122 

1.Ay-3. Ay 0,05 0,99 -0,12 0,88 -1,353 0,176 

1.Ay-6. Ay -0,08 1,10 -0,31 0,91 -1,683 0,092 

3.Ay-6. Ay -0,14 0,79 -0,19 0,66 -0,401 0,688 
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4.1.4. Klinik Ataşman Düzeyi Verilerinin Değerlendirilmesi 

Grup içi değerlendirme: Araştırmamızda oluşturulan gruplara ait KAD fark 

ortalamalarının grup içi değerlendirmesi Tablo 4-42’de görülmektedir.  

1. ve 4. gruplarda başlangıçtan 6. aya kadar KAD değerlerindeki değişim 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

2. grupta KAD değerlerindeki değişim 1. ay ile 3. ay arası dönem haricinde tüm 

ölçüm zamanları arasında istatistiksel olarak anlamlıdır. 

3. grupta KAD değerlerinde görülen azalma başlangıç ile 1. ay, 3. ay ve 6. ay 

arasında ve 1. ay ile 6. ay arasında istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Tablo 4-42 KAD fark ortalamalarının grup içi değerlendirmesi 

1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup 
KAD 

Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -21,017 0,000 -20,175 0,000 -21,004 0,000 -21,267 0,000 

Başlangıç-3. Ay -21,360 0,000 -19,696 0,000 -21,338 0,000 -21,664 0,000 

Başlangıç-6. Ay -21,657 0,000 -20,090 0,000 -21,249 0,000 -21,728 0,000 

1.Ay-3. Ay -4,657 0,000 -0,959 0,338 -1,573 0,116 -2,590 0,010 

1.Ay-6. Ay -8,613 0,000 -3,773 0,000 -2,060 0,039 -4,269 0,000 

3.Ay-6. Ay -5,643 0,000 -3,744 0,000 -0,876 0,381 -2,297 0,022 

 

Grupların başlangıca göre 6. aya kadar tüm bölgelere ait KAD değerlerindeki 

azalma Şekil 4-8’de görülmektedir. 

KAD

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

0 1 3 6
zaman/ay

1. grup

2. grup

3. grup

4. grup

 

Şekil 4-8  Grupların tüm bölgelere ait KAD değerlerinin zamana bağlı değişimi 

 

mm 
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Grupların başlangıca göre 6. aya kadar başlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerine 

ait KAD değerlerindeki azalma Şekil 4-9’da görülmektedir. 

KAD (SCD 4-6mm)

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

0 1 3 6
zaman/ay

1. grup

2. grup

3. grup

4. grup

 

Şekil 4-9  Grupların başlangıç SCD 4-6 mm olan bölgelerine ait KAD değerlerinin 
zamana bağlı değişimi 

Grupların başlangıca göre 6. aya kadar başlangıç SCD >6 mm olan bölgelerine 

ait KAD değerlerindeki azalma Şekil 4-10’da görülmektedir. 

KAD (SCD >6 mm)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0 1 3 6
zaman/ay

1. grup

2. grup

3. grup

4. grup

 

Şekil 4-10 Grupların başlangıç SCD >6 mm olan bölgelerine ait KAD değerlerinin 
zamana bağlı değişimi 

 

Gruplar arası değerlendirme: Tüm bölgeler incelendiğinde; kontrol grubu sigara içen 

(2. grup) hastalarda başlangıç ile 1. ay, 3. ay ve 6. ay arasında KAD değerlerinde 

azalma istatistiksel anlamlıdır. Ancak 3. ayda 2. grupta gözlenen artış nedeniyle kontrol 

grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalarda 1. ay ile 3. ay arasında KAD değerlerinde 

görülen azalma istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-43). 

 

 

mm 

mm 
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Tablo 4-43 1. grup ile 2. grup arasında tüm bölgelere ait KAD değerlerinin 
incelenmesi 

1.Grup 2.Grup 

KAD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 0,83 1,03 1,04 1,25 -2,866 0,004 

Başlangıç-3. Ay 0,86 1,14 0,97 1,47 -4,102 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,03 1,16 1,23 1,48 -4,034 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,03 0,77 -0,07 1,09 -2,679 0,007 

1.Ay-6. Ay 0,20 0,85 0,19 1,23 -2,533 0,011 

3.Ay-6. Ay 0,16 0,75 0,26 1,03 -0,891 0,373 

 

SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde; 1. grupta KAD değerlerindeki 

azalma, başlangıç ile 3. ay ve 6. ay arasında, 1, ay ile 3. ay arasında ve 3. ay ile 6. ay 

arasında 2. gruba göre istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-44). 

Tablo 4-44 1. grup ile 2. grup arasında SCD 4-6 mm olan bölgelere ait KAD 
değerlerinin incelenmesi 

1.Grup 2.Grup 

KAD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,36 0,97 1,34 1,26 -2,559 0,010 

Başlangıç-3. Ay 1,53 1,00 1,36 1,33 -4,483 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,73 1,02 1,54 1,34 -4,555 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,16 0,78 0,01 0,93 -3,002 0,003 

1.Ay-6. Ay 0,36 0,88 0,19 1,11 -2,843 0,004 

3.Ay-6. Ay 0,19 0,77 0,17 0,99 -0,843 0,399 

 

SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde; KAD değerlerindeki değişim iki grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı değildir (Tablo 4-45). 
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Tablo 4-45 1. grup ile 2. grup arasında SCD >6 mm olan bölgelere ait KAD 
değerlerinin incelenmesi 

1.Grup 2.Grup 

KAD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,32 0,92 1,30 1,15 -1,176 0,240 

Başlangıç-3. Ay 1,37 1,02 1,51 1,60 -0,153 0,878 

Başlangıç-6. Ay 1,42 1,13 1,64 1,82 -0,48 0,961 

1.Ay-3. Ay 0,05 0,80 0,21 1,45 -0,095 0,924 

1.Ay-6. Ay 0,10 0,88 0,34 1,74 -0,292 0,770 

3.Ay-6. Ay 0,05 0,63 0,12 1,06 -0,57 0,954 

 

Tüm bölgeler incelendiğinde; kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalarda 

KAD değerlerinde görülen azalma başlangıç ile 1. ay ve 3. ay arasında istatistiksel 

olarak anlamlıdır. 1. aydan sonra 3. grupta KAD değerlerindeki değişim daha az 

olduğundan 1. grupta 1. ay ile 6. ay ve 3. ay ile 6. ay arasındaki KAD değerlerindeki 

azalma istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-46). 

Tablo 4-46 1. grup ile 3. grup arasında tüm bölgelere ait KAD değerlerinin 
incelenmesi 

1.Grup 3.Grup 

KAD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 0,83 1,03 0,99 1,09 -5,217 0,000 

Başlangıç-3. Ay 0,86 1,14 1,05 1,06 -3,352 0,001 

Başlangıç-6. Ay 1,03 1,16 1,11 1,11 -0,510 0,610 

1.Ay-3. Ay 0,03 0,77 0,05 0,79 -2,562 0,010 

1.Ay-6. Ay 0,20 0,85 0,11 0,90 -4,749 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,16 0,75 0,05 0,81 -3,689 0,000 

 

SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde; kontrol grubu sigara içmeyen (1. 

grup) hastalarda KAD değerlerinde görülen azalma başlangıç ile 1. ay arasında 

istatistiksel olarak anlamlıdır. 1. aydan sonra 3. grupta KAD değerlerindeki değişim 
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daha az olduğundan 1. grupta 1. ay ile 6. ay ve 3. ay ile 6. ay arasındaki KAD 

değerlerindeki azalma istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-47). 

Tablo 4-47 1. grup ile 3. grup arasında SCD 4-6 mm olan bölgelere ait KAD 
değerlerinin incelenmesi 

1.Grup 3.Grup 

KAD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,36 0,97 1,59 0,96 -3,739 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,53 1,00 1,67 0,90 -2,028 0,043 

Başlangıç-6. Ay 1,73 1,02 1,72 0,94 -0,536 0,536 

1.Ay-3. Ay 0,16 0,78 0,08 0,87 -2,259 0,024 

1.Ay-6. Ay 0,36 0,88 0,13 0,93 -4,287 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,19 0,77 0,05 0,82 -3,342 0,001 

 

SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde; KAD değerlerindeki değişim her iki 

grup arasında istatistiksel olarak anlamlı değildir (Tablo 4-48). 

Tablo 4-48 1. grup ile 3. grup arasında SCD >6 mm olan bölgelere ait KAD 
değerlerinin incelenmesi 

1.Grup 3.Grup 

KAD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,32 0,92 1,78 0,96 -4,294 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,37 1,02 1,73 1,06 -3,123 0,002 

Başlangıç-6. Ay 1,42 1,13 1,69 1,18 -1,775 0,076 

1.Ay-3. Ay 0,05 0,80 -0,05 0,87 -1,465 0,143 

1.Ay-6. Ay 0,10 0,88 -0,09 1,08 -2,638 0,008 

3.Ay-6. Ay 0,05 0,63 -0,04 0,86 -1,953 0,051 

 

Tüm bölgeler incelendiğinde; deney grubu sigara içen (4. grup) hastalarda 

başlangıç ile 1. ay ve 3. ay arasında KAD değerlerindeki azalma kontrol grubu sigara 

içen (2. grup) hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı iken başlangıç ile 6. ay arasında 

KAD değerlerindeki azalma 2. grupta anlamlı bulunmuştur (Tablo 4-49). 
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Tablo 4-49 2. grup ile 4. grup arasında tüm bölgelere ait KAD değerlerinin 
incelenmesi 

 

SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde; 4. grupta başlangıç ile 1. ay, 3. ay ve 

6. ay arasında KAD değerlerindeki azalma 2. gruba göre istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur  (Tablo 4-50). 

Tablo 4-50 2. grup ile 4. grup arasında SCD 4-6 mm olan bölgelere ait KAD 
değerlerinin incelenmesi 

2.Grup 4.Grup 

KAD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,34 1,26 1,50 1,00 -3,860 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,36 1,33 1,64 0,98 -5,676 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,54 1,34 1,75 1,01 -4,457 0,000 

1.Ay-3. Ay 0,01 0,93 0,13 0,85 -2,164 0,030 

1.Ay-6. Ay 0,19 1,11 0,24 0,89 -0,847 0,397 

3.Ay-6. Ay 0,17 0,99 0,11 0,73 -1,079 0,280 

 

SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde; 4. grupta başlangıç ile 1. ay ve 3. ay 

arasında KAD değerlerinde görülen azalma 2. gruba göre istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (Tablo 4-51).  Ancak 3. aydan itibaren 4. grupta gözlenen artış nedeniyle, 

1. ay ile 3. ay ve 6. ay arasında ve 3. ay ile 6. ay arasında KAD değerlerindeki azalma 

istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 

2.Grup 4.Grup 

KAD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,04 1,25 1,10 1,10 -5,631 0,000 

Başlangıç-3. Ay 0,97 1,47 1,15 1,11 -6,311 0,000 

Başlangıç-6. Ay 1,23 1,48 1,22 1,14 -4,563 0,000 

1.Ay-3. Ay -0,07 1,09 0,04 0,79 -1,048 0,295 

1.Ay-6. Ay 0,19 1,23 0,12 0,86 -0,596 0,551 

3.Ay-6. Ay 0,26 1,03 0,07 0,71 -1,880 0,060 
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Tablo 4-51 2. grup ile 4. grup arasında SCD >6 mm olan bölgelere ait KAD 
değerlerinin incelenmesi 

2.Grup 4.Grup 

KAD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,30 1,15 2,01 1,06 -5,459 0,000 

Başlangıç-3. Ay 1,51 1,60 1,79 1,18 -2,752 0,006 

Başlangıç-6. Ay 1,64 1,82 1,59 1,28 -0,597 0,550 

1.Ay-3. Ay 0,21 1,45 -0,21 0,82 -3,164 0,002 

1.Ay-6. Ay 0,34 1,74 -0,41 0,92 -5,092 0,000 

3.Ay-6. Ay 0,12 1,06 -0,20 0,68 -3,816 0,000 

 

Tüm bölgeler incelendiğinde; her iki grupta başlangıca göre 6 ay boyunca KAD 

değerlerinde azalma gözlenmesine rağmen bu azalma gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı değildir (Tablo 4-52). 

Tablo 4-52 3. grup ile 4. grup arasında tüm bölgelere ait KAD değerlerinin 
incelenmesi 

3.Grup 4.Grup 

KAD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 0,99 1,09 1,10 1,10 -2,396 0,017 

Başlangıç-3. Ay 1,05 1,06 1,15 1,11 -2,123 0,034 

Başlangıç-6. Ay 1,11 1,11 1,22 1,14 -2,698 0,007 

1.Ay-3. Ay 0,05 0,79 0,04 0,79 -0,074 0,941 

1.Ay-6. Ay 0,11 0,90 0,12 0,86 -0,952 0,341 

3.Ay-6. Ay 0,05 0,81 0,07 0,71 -1,399 0,162 

 

SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde; her iki grupta başlangıca göre 6 ay 

boyunca KAD değerlerinde azalma gözlenmesine rağmen bu azalma, gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı değildir (Tablo 4-53). 
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Tablo 4-53 3. grup ile 4. grup arasında SCD 4-6 mm olan bölgelere ait KAD 
değerlerinin incelenmesi 

3.Grup 4.Grup 

KAD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,59 0,96 1,50 1,00 -1,734 0,083 

Başlangıç-3. Ay 1,67 0,90 1,64 0,98 -0,408 0,683 

Başlangıç-6. Ay 1,72 0,94 1,75 1,01 -0,464 0,643 

1.Ay-3. Ay 0,08 0,87 0,13 0,85 -1,417 0,156 

1.Ay-6. Ay 0,13 0,93 0,24 0,89 -2,139 0,032 

3.Ay-6. Ay 0,05 0,82 0,11 0,73 -1,543 0,123 

 

SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde; KAD değerlerindeki değişim gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı değildir (Tablo 4-54). 

Tablo 4-54 3. grup ile 4. grup arasında SCD >6 mm olan bölgelere ait KAD 
değerlerinin incelenmesi 

3.Grup 4.Grup 

KAD 

Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,78 0,96 2,01 1,06 -1,329 0,184 

Başlangıç-3. Ay 1,73 1,06 1,79 1,18 -0,032 0,974 

Başlangıç-6. Ay 1,69 1,18 1,59 1,28 -0,937 0,349 

1.Ay-3. Ay -0,05 0,87 -0,21 0,82 -1,332 0,183 

1.Ay-6. Ay -0,09 1,08 -0,41 0,92 -2,445 0,015 

3.Ay-6. Ay -0,04 0,86 -0,20 0,68 -1,433 0,152 
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4.2. BİYOKİMYASAL BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

4.2.1. Dişeti Oluğu Sıvısındaki MMP-1 Düzeyi ile İlgili Bulgular 

Grup içi değerlendirme: Araştırmamızda oluşturulan gruplara ait MMP-1 fark 

ortalamalarının grup içi değerlendirmesi Tablo 4-55’de görülmektedir. Tüm gruplarda 

MMP-1 (ng) değerlerinde azalma görülmesine karşın bu azalma sadece 1., 3. ve 4. 

gruplarda başlangıca göre 6. ayda istatistiksel anlamlıdır. 

Tablo 4-55 MMP-1 fark ortalamalarının grup içi değerlendirmesi 

1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup MMP-1 

(ng) Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -2,371 0,018 -2,023 0,043 -2,536 0,011 -2,264 0,024 

Başlangıç-3. Ay -2,536 0,011 -2,546 0,011 -2,524 0,012 -2,536 0,011 

Başlangıç-6. Ay -2,673 0,008 -2,527 0,012 -2,673 0,008 -2,684 0,007 

 

Gruplar arası değerlendirme: 

Kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalar ile kontrol grubu sigara içen (2. 

grup) hastalara ait MMP-1 değerleri incelendiğinde; başlangıca göre tüm değerlendirme 

döneminde azalma gözlenmesine rağmen, bu azalma iki grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı değildir (Tablo 4-56). 

Tablo 4-56 1. grup ile 2. grup arasında MMP-1 fark ortalamalarının değerlendirmesi 

1.Grup 2.Grup   

MMP-1 

(ng) Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 0,03 0,03 0,05 0,05 -0,722 0,470 

Başlangıç-3. Ay 0,06 0,07 0,05 0,05 -1,082 0,279 

Başlangıç-6. Ay 0,07 0,06 0,05 0,05 -2,275 0,023 

 

Kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalar ile deney grubu sigara içmeyen 

(3. grup) hastalara ait MMP-1 değerleri incelendiğinde; başlangıca göre tüm 

değerlendirme döneminde azalma gözlenmesine rağmen, bu azalma iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı değildir (Tablo 4-57). 
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Tablo 4-57 1. grup ile 3. grup arasında MMP-1 fark ortalamalarının değerlendirmesi 

1.Grup 3.Grup   

MMP-1 

(ng) Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 0,03 0,03 0,06 0,06 -0,892 0,372 

Başlangıç-3. Ay 0,06 0,07 0,06 0,05 -0,266 0,790 

Başlangıç-6. Ay 0,07 0,06 0,07 0,05 -0,044 0,965 

 

Kontrol grubu sigara içen (2. grup) hastalar ile deney grubu sigara içen (4. grup) 

hastalara ait MMP-1 değerleri incelendiğinde; başlangıca göre tüm değerlendirme 

döneminde azalma gözlenmesine rağmen, bu azalma iki grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı değildir (Tablo 4-58). 

Tablo 4-58 2. grup ile 4. grup arasında MMP-1 fark ortalamalarının değerlendirmesi 

2.Grup 4.Grup   

MMP-1 

(ng) Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 0,02 0,03 0,05 0,05 -1,193 0,233 

Başlangıç-3. Ay 0,03 0,03 0,05 0,05 -0,091 0,927 

Başlangıç-6. Ay 0,03 0,03 0,05 0,05 -0,589 0,556 

 

Deney grubu sigara içmeyen (3. grup) hastalar ile deney grubu sigara içen (4. 

grup) hastalara ait MMP-1 değerleri incelendiğinde; başlangıca göre tüm değerlendirme 

döneminde azalma gözlenmesine rağmen, bu azalma iki grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı değildir (Tablo 4-59). 

Tablo 4-59 3. grup ile 4. grup arasında MMP-1 fark ortalamalarının değerlendirmesi 

3.Grup 4.Grup   

MMP-1 

(ng) Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 0,06 0,06 0,05 0,05 -0,374 0,708 

Başlangıç-3. Ay 0,06 0,05 0,05 0,05 -0,633 0,527 

Başlangıç-6. Ay 0,07 0,05 0,05 0,05 -0,984 0,325 
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4.2.2. Dişeti Oluğu Sıvısındaki TIMP-1 Düzeyi ile İlgili Bulgular 

Grup içi değerlendirme: Araştırmamızda oluşturulan gruplara ait TIMP-1 (ng) 

değerleri fark ortalamalarının grup içi değerlendirmesi Tablo 4-60’da görülmektedir.  

1. grupta TIMP değerlerinde gözlenen artış başlangıç ile 3. ay ve 6. ayda istatistiksel 

olarak anlamlıdır. 

2. grupta TIMP değerlerinde gözlenen artış hiçbir ölçüm zaman aralığında istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. 

3. ve 4. grupta TIMP değerlerinde başlangıç ile 1. ay arasında anlamlı düzeyde artış 

gözlenirken diğer ölçüm zaman aralıklarında istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Tablo 4-60 TIMP-1 fark ortalamalarının grup içi değerlendirmesi 

1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup   

TIMP-1 

(ng) Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -2,689 0,007 -2,232 0,026 -2,041 0,041 -2,684 0,007 

Başlangıç-3. Ay -1,228 0,219 -2,414 0,016 -2,689 0,007 -2,207 0,027 

Başlangıç-6. Ay -0,828 0,408 -1,826 0,068 -2,684 0,007 -1,604 0,109 

 

Gruplar arası değerlendirme: 

Kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalar ile kontrol grubu sigara içen (2. 

grup) hastalara ait TIMP-1 değerleri incelendiğinde; 1. grupta başlangıca göre 3. ay ve 

6. ayda daha fazla artış gözlenmesine rağmen, bu değişimler iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı değildir (Tablo 4-61). 

Tablo 4-61 1. grup ile 2. grup arasında TIMP-1 fark ortalamalarının değerlendirmesi 

1.Grup 2.Grup   

TIMP-1 

(ng) Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay -0,03 0,02 -0,02 0,01 -1,767 0,077 

Başlangıç-3. Ay -0,00 0,01 -0,02 0,01 -1,619 0,105 

Başlangıç-6. Ay -0,00 0,02 -0,02 0,04 -1,002 0,316 
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Kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalar ile deney grubu sigara içmeyen 

(3. grup) hastalara ait TIMP-1 değerleri incelendiğinde; 3. grupta başlangıca göre 1. 

ayda istatistiksel olarak anlamlı olmayan daha fazla artış görülmesine rağmen 1. aydan 

sonra azalmaya başlamıştır. Bu azalma iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı 

değildir (Tablo 4-62). 

Tablo 4-62 1. grup ile 3. grup arasındaTIMP-1 fark ortalamalarının değerlendirmesi 

1.Grup 3.Grup   

TIMP-1 

(ng) Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay -0,03 0,02 -0,02 0,04 -1,937 0,053 

Başlangıç-3. Ay -0,00 0,01 -0,04 0,04 -2,231 0,026 

Başlangıç-6. Ay -0,00 0,02 -0,03 0,03 -2,518 0,012 

 

Kontrol grubu sigara içen (2. grup) hastalar ile deney grubu sigara içen (4. grup) 

hastalara ait TIMP-1 değerleri incelendiğinde; her iki grupta da azalma gözlenmesine 

rağmen, bu azalma iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı değildir (Tablo 4-63). 

Tablo 4-63 2. grup ile 4. grup arasındaTIMP-1 fark ortalamalarının değerlendirmesi 

2.Grup 4.Grup   

TIMP-1 

(ng) Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay -0,02 0,01 -0,03 0,02 -1,179 0,238 

Başlangıç-3. Ay -0,02 0,01 -0,02 0,02 -0,860 0,390 

Başlangıç-6. Ay -0,02 0,04 -0,01 0,02 -1,187 0,235 

 

Deney grubu sigara içmeyen (3. grup) hastalar ile deney grubu sigara içen (4. 

grup) hastalara ait TIMP-1 değerleri incelendiğinde; her iki grupta da azalma 

gözlenmesine rağmen, bu azalma iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı değildir 

(Tablo 4-64). 
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Tablo 4-64 3. grup ile 4. grup arasındaTIMP-1 fark ortalamalarının değerlendirmesi 

3.Grup 4.Grup 
TIMP-1 

(ng) 
Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay -0,02 0,04 -0,03 0,02 -0,543 0,587 

Başlangıç-3. Ay -0,04 0,04 -0,02 0,02 -2,086 0,037 

Başlangıç-6. Ay -0,03 0,03 -0,01 0,02 -1,060 0,289 

 

4.2.3. Dişeti Oluğu Sıvısındaki MMP-1/TIMP-1 Düzeyi ile İlgili Bulgular 

Hastalara ait MMP-1 ve TIMP-1 değerlerinin oranları değerlendirilmiştir.  

Grup içi değerlendirme: Araştırmamızda oluşturulan gruplara ait MMP-1/TIMP-1 

fark ortalamalarının grup içi değerlendirmesi Tablo 4-65’de görülmektedir.  

1., 3. ve 4. grupta tüm ölçüm zaman aralıklarında gözlenen azalma istatistiksel olarak 

anlamlıdır. 

2. grupta başlangıç ile 3. ay ve 6. ay arasında gözlenen azalma istatistiksel olarak 

anlamlıdır. 

Tablo 4-65 MMP-1/TIMP-1 fark ortalamalarının grup içi değerlendirmesi 

1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup   

MMP-1/TIMP-1 

(ng) Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -2,668 0,008 -2,366 0,018 -2,666 0,008 -2,666 0,008 

Başlangıç-3. Ay -2,666 0,008 -2,666 0,008 -2,666 0,008 -2,666 0,008 

Başlangıç-6. Ay -2,666 0,008 -2,666 0,008 -2,666 0,008 -2,668 0,008 

 

Tüm gruplarda MMP-1/TIMP-1 oranı başlangıca göre azalmaktadır. Ancak gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Azalma Şekil 4-11’de 

görülmektedir.  
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Şekil 4-11 Grupların MMP-1/TIMP-1 düzeylerinin zamana bağlı değişimi 

 

Gruplar arası değerlendirme: 

Kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalar ile kontrol grubu sigara içen (2. grup) 

hastalara ait MMP-1/TIMP-1 değerleri incelendiğinde; 1. grupta başlangıca göre 1. ay, 

3. ay ve 6. ayda daha fazla artış gözlenmesine rağmen, bu değişimler iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı değildir (Tablo 4-66). 

 

Tablo 4-66 1. grup ile 2. grup arasında MMP-1/TIMP-1 fark ortalamalarının 
değerlendirmesi 

1.Grup 2.Grup   

MMP-1/TIMP-1 

(ng) Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 0,83 0,43 0,59 0,55 -1,635 0,102 

Başlangıç-3. Ay 0,98 0,93 0,64 0,48 -1,280 0,200 

Başlangıç-6. Ay 1,17 0,77 0,58 0,47 -2,252 0,024 

 

Kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalar ile deney grubu sigara içmeyen 

(3. grup) hastalara ait MMP-1/TIMP-1 değerleri incelendiğinde; 3. grupta daha fazla 

azalma görülmesine karşın bu azalma iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamaktadır (Tablo 4-67). 

 

MMP-1/TIMP-1

0,00 
0,50 
1,00 
1,50 
2,00 
2,50 

0 1 3 6

zaman/ay 

ng 

1. grup 
2. grup 
3. grup 
4. grup 
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Tablo 4-67 1. grup ile 3. grup arasında MMP-1/TIMP-1 fark ortalamalarının 
değerlendirmesi 

1.Grup 3.Grup 
MMP-1/TIMP-1 

(ng) 
Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 0,83 0,43 1,13 0,93 -0,442 0,659 

Başlangıç-3. Ay 0,98 0,93 1,30 0,85 -1,104 0,270 

Başlangıç-6. Ay 1,17 0,77 1,39 0,86 -0,574 0,566 

 

Kontrol grubu sigara içen (2. grup) hastalar ile deney grubu sigara içen (4. grup) 

hastalara ait MMP-1/TIMP-1 değerleri incelendiğinde; 4. grupta daha fazla azalma 

gözlenmesine karşın bu azalma iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı değildir 

(Tablo 4-68). 

Tablo 4-68 2. grup ile 4. grup arasında MMP-1/TIMP-1 fark ortalamalarının 
değerlendirmesi 

2.Grup 4.Grup 
MMP-1/TIMP-1 

(ng) 
Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 0,59 0,55 0,86 0,86 -0,053 0,958 

Başlangıç-3. Ay 0,64 0,48 0,73 0,85 -0,883 0,377 

Başlangıç-6. Ay 0,58 0,47 0,76 0,84 -0,353 0,724 

 

Deney grubu sigara içmeyen (3. grup) hastalar ile deney grubu sigara içen (4. 

grup) hastalara ait MMP-1/TIMP-1 değerleri incelendiğinde; her iki grupta da azalma 

gözlenmesine rağmen, bu azalma iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı değildir 

(Tablo 4-69). 
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Tablo 4-69 3. grup ile 4. grup arasında MMP-1/TIMP-1 fark ortalamalarının 
değerlendirmesi 

3.Grup 4.Grup 
MMP-1/TIMP-1  

(ng) 
Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,13 0,93 0,86 0,86 -0,794 0,427 

Başlangıç-3. Ay 1,30 0,85 0,73 0,85 -1,457 0,145 

Başlangıç-6. Ay 1,39 0,86 0,76 0,84 -1,722 0,085 

 

4.2.4. Dişeti Oluğu Sıvısındaki TGF β-1 Düzeyi ile İlgili Bulgular 

Grup içi değerlendirme: Araştırmamızda oluşturulan gruplara ait TGF β-1 (pg) 

değerleri fark ortalamalarının grup içi değerlendirmesi Tablo 4-70’de görülmektedir. 

Başlangıca göre değişimler Şekil 4-12’de izlenmektedir.  

1., 3. ve 4. grupta tüm ölçüm zaman aralıklarında gözlenen azalma istatistiksel olarak 

anlamlıdır. 

2. grupta başlangıç ile 3. ay ve 6. ay arasında gözlenen azalma istatistiksel olarak 

anlamlıdır. 

Tablo 4-70 TGF β-1 fark ortalamalarının grup içi değerlendirmesi 

1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup TGF β-1 

 (pg) Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -2,666 0,008 -2,366 0,018 -2,666 0,008 -2,666 0,008 

Başlangıç-3. Ay -2,666 0,008 -2,666 0,008 -2,666 0,008 -2,666 0,008 

Başlangıç-6. Ay -2,666 0,008 -2,666 0,008 -2,666 0,008 -2,668 0,008 
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Şekil 4-12 Grupların TGF β-1 düzeylerinin zamana bağlı değişimi 

 

Gruplar arası değerlendirme: 

Kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalar ile kontrol grubu sigara içen (2. grup) 

hastalara ait TGF β-1 değerleri incelendiğinde; 2. grupta başlangıca göre tüm 

değerlendirme döneminde daha fazla azalma gözlenmesine rağmen, bu azalma iki grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı değildir (Tablo 4-71). 

Tablo 4-71 1. grup ile 2. grup arasında TGF β-1 fark ortalamalarının değerlendirmesi 

1.Grup 2.Grup 
 TGF β-1 

(pg) 
Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 10,70 10,63 14,13 9,83 -0,900 0,368 

Başlangıç-3. Ay 13,58 11,73 19,09 9,07 -1,280 0,200 

Başlangıç-6. Ay 14,87 12,41 21,61 9,44 -1,369 0,171 

 

Kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalar ile deney grubu sigara içmeyen 

(3. grup) hastalara ait TGF β-1 değerleri incelendiğinde; her iki grupta da başlangıca 

göre tüm zaman aralıklarında azalma görülmesine rağmen bu azalma istatistiksel olarak 

anlamlı değildir (Tablo 4-72). 
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Tablo 4-72 1. grup ile 3. grup arasında TGF β-1 fark ortalamalarının değerlendirmesi 

1.Grup 3.Grup 
 TGF β-1 

(pg) 
Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 10,70 10,63 10,44 6,82 -0,309 0,757 

Başlangıç-3. Ay 13,58 11,73 12,47 6,24 -0,397 0,691 

Başlangıç-6. Ay 14,87 12,41 31,91 6,31 -5,74 0,566 

 

Kontrol grubu sigara içen (2. grup) hastalar ile deney grubu sigara içen (4. grup) 

hastalara ait TGF β-1 değerleri incelendiğinde; 2. grupta daha fazla azalma 

gözlenmesine rağmen, bu azalma iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı değildir 

(Tablo 4-73). 

Tablo 4-73 2. grup ile 4. grup arasında TGF β-1 fark ortalamalarının değerlendirmesi 

2.Grup 4.Grup 
TGF β-1 

 (pg) 
Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 14,13 9,83 8,99 6,03 -1,217 0,223 

Başlangıç-3. Ay 19,09 9,07 10,99 6,05 -1,987 0,047 

Başlangıç-6. Ay 21,61 9,44 11,38 6,32 -2,341 0,019 

 

Deney grubu sigara içmeyen (3. grup) hastalar ile deney grubu sigara içen (4. 

grup) hastalara ait TGF β-1 değerleri incelendiğinde; 3. grupta daha fazla azalma 

gözlenmesine rağmen, bu azalma iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı değildir 

(Tablo 4-74). 

Tablo 4-74 3. grup ile 4. grup arasında TGF β-1 fark ortalamalarının değerlendirmesi 

3.Grup 4.Grup   

TGF β-1 

(pg) Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 10,44 6,82 8,99 6,03 -0,397 0,691 

Başlangıç-3. Ay 12,47 6,24 10,99 6,05 -0,574 0,566 

Başlangıç-6. Ay 31,91 6,31 11,38 6,32 -0,751 0,453 
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4.2.5. Dişeti Oluğu Sıvısındaki b-FGF Düzeyi ile İlgili Bulgular 

Grup içi değerlendirme: Araştırmamızda oluşturulan gruplara ait b-FGF (pg) değerleri 

fark ortalamalarının grup içi değerlendirmesi tablo 4-75’de görülmektedir.  

Tüm gruplarda başlangıç ile 1. ay arasında b-FGF değerlerinde düşüş gözlenirken yine 

tüm gruplarda 1. aydan sonra 6. aya kadar artış görülmüştür.  

Başlangıç ile 1. ay arasında gözlenen bu azalma 2. grup hariç tüm gruplarda istatistiksel 

olarak anlamlıdır. 1. aydan sonra gözlenen artış ise 1. grupta başlangıç ile 3. ay arasında 

ve 2. grupta başlangıç ile 3. ay ve 6. ay arasında istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Değişimler Şekil 4-13’de izlenmektedir. 

Tablo 4-75 b-FGF fark ortalamalarının grup içi değerlendirmesi 

1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup   

b-FGF 

(pg) Z p Z p Z p Z p 

Başlangıç-1. Ay -2,666 0,008 -2,521 0,012 -2,666 0,008 -2,666 0,008 

Başlangıç-3. Ay -2,670 0,008 -2,666 0,008 -1,836 0,066 -2,429 0,015 

Başlangıç-6. Ay -2,018 0,044 -2,666 0,008 -2,073 0,038 -2,547 0,011 

 

 

Şekil 4-13 Grupların b-FGF düzeylerinin zamana bağlı değişimi 

 

Gruplar arası değerlendirme: 

Kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalar ile kontrol grubu sigara içen (2. grup) 

hastalara ait b-FGF değerleri incelendiğinde; 1. grupta başlangıca göre 1. ayda daha 

fazla azalma gözlenmesine rağmen, bu azalma iki grup arasında istatistiksel olarak 

b-FGF 
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anlamlı değildir. 1. aydan sonra b-FGF değerlerinde gözlenen artış gruplar arasında 

anlamlı değildir (Tablo 4-76). 

Tablo 4-76 1. grup ile 2. grup arasında b-FGF fark ortalamalarının değerlendirmesi 

1.Grup 2.Grup   

b-FGF 

(pg) Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 1,55 0,61 1,09 0,67 -1,347 0,178 

Başlangıç-3. Ay 0,80 0,66 0,49 0,32 -0,575 0,565 

Başlangıç-6. Ay -0,30 0,36 -0,61 0,31 -1,987 0,047 

 

Kontrol grubu sigara içmeyen (1. grup) hastalar ile deney grubu sigara içmeyen 

(3. grup) hastalara ait b-FGF değerleri incelendiğinde; 1. grupta başlangıca göre 1. ayda 

daha fazla azalma görülmesine rağmen bu azalma istatistiksel olarak anlamlı değildir. 1. 

aydan sonra b-FGF değerlerinde gözlenen artış gruplar arasında anlamlı değildir (Tablo 

4-77). 

Tablo 4-77 1. grup ile 3. grup arasında b-FGF fark ortalamalarının değerlendirmesi 

1.Grup 3.Grup   

b-FGF 

(pg) Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 31,02 12,22 17,84 9,83 -2,075 0,038 

Başlangıç-3. Ay 15,92 13,08 6,10 8,58 -1,327 0,185 

Başlangıç-6. Ay -5,94 7,22 -8,44 7,50 -0,751 0,452 

 

Kontrol grubu sigara içen (2. grup) hastalar ile deney grubu sigara içen (4. grup) 

hastalara ait b-FGF değerleri incelendiğinde; 2. grupta başlangıca göre 1. ayda daha 

fazla azalma gözlenmesine rağmen, bu azalma iki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı değildir. 1. aydan sonra b-FGF değerlerinde gözlenen artış gruplar arasında 

anlamlı değildir (Tablo 4-78). 
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Tablo 4-78 2. grup ile 4. grup arasında b-FGF fark ortalamalarının değerlendirmesi 

2.Grup 4.Grup  

b-FGF 

(pg) Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 21,72 13,38 16,29 11,26 -0,867 0,386 

Başlangıç-3. Ay 9,69 6,31 6,18 7,36 -1,634 0,102 

Başlangıç-6. Ay -12,29 6,24 -8,71 4,99 -0,707 0,480 

 

Deney grubu sigara içmeyen (3. grup) hastalar ile deney grubu sigara içen (4. 

grup) hastalara ait b-FGF değerleri incelendiğinde; her iki grup arasındaki değişimler 

benzerdir ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (Tablo 4-79). 

 

Tablo 4-79 3. grup ile 4. grup arasında b-FGF fark ortalamalarının değerlendirmesi 

3.Grup 4.Grup  

b-FGF 

(pg) Ortalama 

Standart 

Sapma Ortalama 

Standart 

Sapma 

Z p 

Başlangıç-1. Ay 0,89 0,49 0,82 0,56 -0,442 0,659 

Başlangıç-3. Ay 0,30 0,43 0,31 0,37 -0,044 0,965 

Başlangıç-6. Ay -0,42 0,37 -0,44 0,25 -0,177 0,860 
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5. TARTIŞMA 

Periodontal hastalıkların tedavisinde periodontal başlangıç tedavisi, altın 

standart olarak kabul edilmektedir. Teknolojideki gelişmelere ve yapılan araştırmalarla 

uyumlu olarak farklı cihazların kullanımı ve dolayısıyla tedavi protokollerinin 

modifikasyonları gündeme gelmiştir. Bu amaçla araştırılan cihazlardan biri de 

lazerlerdir. Biyolojik yapılar üzerine lazerin etkilerinin, yayılan enerjinin dalga boyuna, 

ışığın enerji yoğunluğuna ve dokunun özelliklerine bağlı olduğu bilinmektedir. DSL’in 

hücrenin normal fonksiyonlarını stimüle edici potansiyel bir etkisi olduğu 

düşünülmektedir. Hücre proliferasyonunu ve kollagen sentezini stimüle ettiği in vitro 

çalışmalarda gösterilmesine rağmen bu etkilerin, klinik sonuçları ne kadar 

değiştirebildiği tam olarak bilinmemektedir.  

Tıpta yara iyileşmesi üzerine farklı lazerlerin kullanıldığı, ancak enerji 

yoğunluğunun terapötik pencere içerisinde uygulandığı çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Diş hekimliğinde ise periodontoloji alanında DSL, periodontal cerrahi 

sonrası ve periodontal başlangıç tedavi ile birlikte uygulandığında iyileşmeye etkisi 

üzerine yapılmış az sayıda çalışma bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlar, uygulama 

parametreleri ve çalışma metodolojilerindeki farklılıklardan dolayı yeterli değildir. 

Sigara kullanımının periodontal dokulara etkisi bilinmektedir. Periodontal 

başlangıç tedavisi sonuçlarını, özellikle cep derinliğinde azalmayı etkilediğini gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır. Sigaranın DSL tedavisi sonuçlarına etkisini inceleyen bir 

çalışma ise bulunmamaktadır. Çalışmamızda DSL uygulamasının periodontal başlangıç 

tedavisine yardımcı etkisi ve sigara kullanımının bu tedaviye yanıttaki etkisi 

değerlendirilmiştir. 

5.1. YÖNTEMİN TARTIŞMASI 

Sistemik hastalıklar, konağın savunma mekanizmasını etkileyebilmekte ve 

çoğunlukla düzenli ilaç kullanımını gerektirmektedir. Bu durum tedaviye yanıtı 

değiştirdiğinden sistemik sağlıklı bireyler çalışmamıza dahil edilmiştir.  

DSL’in, kök yüzeyi düzleştirme işlemi sonrası yara iyileşmesine etkisini 

incelemek amaçlandığından, tüm ağız kök yüzeyi düzleştirme ihtiyacı olan orta ve ileri 

kronik periodontitisli bireyler çalışmamıza dahil edilmiştir. 
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Hastalar, düşük seviyeli lazerin başlangıç tedavisine ek olarak kullanımının 

tedavi sonuçlarına etkisini karşılaştırabilmek için deney ve kontrol grubu olarak iki 

gruba ayrılmıştır. Gruplar, sigaranın DSL tedavisine etkisini değerlendirebilmek için ise 

iki alt gruba ayrılmıştır.  Lazer uygulanacak ve uygulanmayacak hastalar raslantısal 

olarak gruplandırılmıştır. 

Periodontal enfeksiyonda temel yaklaşım, diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi 

düzleştirme işlemleriyle supragingival ve subgingival bakteriyel birikintilerin 

uzaklaştırılmasıdır. Bu amaçla tüm hastalara ağız hijyeni eğitimi verilerek diş yüzeyi 

temizliği yapıldıktan sonra tüm ağız kök yüzeyi düzleştirme işlemi yapılmıştır. 

Quirynen ve ark. (2000) yaptıkları bir çalışmada tüm ağız tedavi yaklaşımının 

geleneksel yarım çene yapılan SRP’ye göre klorheksidin kullanımından bağımsız olarak 

klinik sonuçlar ve mikrobiyal etkiler açısından üstün olduğunu belirtmelerine karşın 

daha sonra yapılan çalışmalarda 24 saat içerisinde yapılan tüm ağız SRP’nin kontrol 

grubuna göre bir avantajı gösterilememiştir (9-11, 118, 130, 182, 228). 

Eberhard ve ark.(2008) ve Teughels ve ark. (2009) kronik periodontitis 

tedavisinde, geleneksel birer hafta ara ile yarım çeneye uygulanan SRP ile tüm ağız 

SRP’nin klinik etkilerini değerlendirdikleri derlemelerinde; tedavinin klinik sonuçları 

incelendiğinde tedavi stratejileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olmadığını, ancak tedavi süresinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha kısa 

olduğunu belirtilmişlerdir (79, 213). 

Çalışmamızda, tedavi seanslarının çok fazla olmaması ve tedavinin sonuçlarının 

tüm ağızda aynı anda değerlendirilebilmesi için kök yüzeyi düzleştirme işlemi tek 

seansta tamamlanmıştır.  

Kök yüzeyi düzleştirme işlemi sırasında el aletleri ile dişetinde bir yara yüzeyi 

meydana gelmektedir. DSL uygulamasının yara iyileşmesini geliştirebileceği 

düşünülerek çalışmamızda, kök yüzeyi düzleştirme işlemi sonrası 808 nm dalga 

boyunda, 4 J/cm² enerji yoğunluğunda düşük seviyeli lazer uygulanmıştır. Yakın kızıl 

ötesi dalga boylarında biyolojik yanıt, hücresel düzeyde etki spektrumunda 

incelendiğinde 600-860 nm aralığında yanıtın en fazla olduğu bildirilmiştir (123). 

Lazerin hücre üzerine etkisi, dalga boyuna ve uygulama dozuna göre değişmektedir. 

Doğru endikasyon için doğru dalga boyunu kullanmak önemlidir, ancak henüz her 

endikasyon için ‘en iyi’ dalga boyu belirlenememiştir. Doğru dozun en az dalga boyu 

kadar önemli olabileceği belirtilmektedir (218). Arndt-Schultz kuralına uygun olarak 
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fotonik enerjiye karşı dokunun yanıtı, düşük enerjide stimülasyon, yüksek enerjide 

inhibisyondur. Açık yaralara lazer uygulandığında 10 J/cm²’ye kadar stimülasyon 

gözlendiği belirtilmiş ve terapötik pencere olarak ifade edilmiştir. Optimal terapötik 

dozun cilt altında 2-4 J/cm², açık yarada ise 0,5-1 J/cm² olduğu belirtilmiştir (220). 

Düşük seviyeli lazer tedavisi, doku ve hücrelerde fotokimyasal ve fotobiyolojik etki 

temeline dayanmaktadır. Yapılan in vitro çalışmalarda DSL uygulandığında dişeti 

fibroblastlarında ve kollagen depozisyonunda artış olduğu belirtilmektedir (5, 151,175).  

Periodontal cerrahi sonrası DSL’in uygulandığı çalışmalarda kullanılan enerji 

yoğunluğu çalışmamızda uyguladığımız enerji yoğunluğu ile paraleldir (6, 74, 136, 148, 

170). 

Tedavi aralıklarının belirlenmesinde genel kural, orta dozda haftada 3-4 kez 

uygulamanın, yüksek dozda ancak daha az uygulanmadan iyi olduğu yönündedir. Yakın 

aralıklarla başlanmasının ve daha sonra daha uzun aralıklarla devam edilmesinin yararlı 

olduğu bildirilmektedir (218). Çalışmamızda lazer, kök yüzeyi işleminden hemen sonra, 

1. ve 7. günde 4 J/cm² enerji yoğunluğunda uygulanmıştır. 

Periodontal başlangıç tedavisine yardımcı olarak lazerin uygulandığı bazı 

çalışmalarda; lazerin antibakteriyel etkisi, cep iç epitelinin uzaklaştırılması, subgingival 

diştaşının kaldırılması ya da ışığa duyarlı boyar bir solusyon ile birlikte uygulandığı 

fotodinamik tedavinin etkinliği incelenmiştir. Çalışmamızda uygulanan dozun düşük 

olması ve uygulama farklılığından dolayı lazerin yukarıda belirtilen etkileri 

incelenmemiştir. 

Literatürde çalışmamıza metodolojik açıdan tam olarak uygunluk gösteren bir 

çalışma bulunmamaktadır. Periodontal yara iyileşmesinin geliştirilmesi amacıyla DSL 

uygulanmış olan çalışmaların gereç ve yöntemleri Tablo 5-1’de açıklanmıştır. 

Ribeiro ve ark. (2008) yaptıkları çalışmada doku onarımı ve yara iyileşmesini 

geliştirmek amacıyla 660 nm dalga boyunda, 8,8 J/cm² enerji yoğunluğunda lazer, papil 

ve servikal bölgeye uygulanmıştır. Çalışmaya periodontal tedavi ihtiyacı olan ve ≤ 4 

mm sondalanabilir cep derinliğine sahip 10 hasta dahil edilmiştir. Periodontal hastalık 

tipi belirtilmemiştir. Tedavi öncesi sondalanabilir cep derinliği, klinik ataşman düzeyi 

ve gingival indeks değerleri belirlenmiştir. Hastaların raslantısal olarak seçilmiş yarım 

çenelerine periodontal başlangıç tedavisinden 24 saat ve 48 saat sonra lazer 

uygulanmıştır. 48 saat sonra klinik ölçümler tekrarlanmıştır (185).  
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 Qadri ve ark. (2005), 17 orta düzeyde kronik periodontitisli hastada iki farklı 

dalga boyuna sahip lazerin (635 nm ve 830 nm) periodontal enflamasyonun tedavisinde 

ek olarak kullanımının kısa dönem etkilerini incelemişlerdir. Mobilite II ve III olan 

dişler ile sondalanabilir cep derinliği ≥ 7mm olan bölgeler değerlendirme dışı 

bırakılmıştır. 5 hastanın sigara kullandığı belirtilmiş ancak miktarı ve süresi ile ilgili 

bilgi verilmemiştir. Sadece üst yarım çenelerde aktif lazer uygulanmış, diğer üst yarım 

çenelerde plasebo lazer kullanılmıştır. 635 nm InGaAlP lazer; 4,5 J/ cm² enerji 

yoğunluğunda 90s. süre ile bukkal papile uygulanmış, 830 nm GaAlAs lazer; 8,75 J/ 

cm² enerji yoğunluğunda 25 s. süre ile 6 mm daha apikalden bukkal ve lingual 

yüzeylere hafif temas ile başlangıç tedavisinden 1 hafta sonra uygulanmaya başlamış 6 

hafta süresince haftada 1 kez uygulanmıştır. Başlangıç tedavisinden önce plak indeksi, 

gingival indeks ve sondalanabilir cep derinliği ölçümleri yapılmış, subgingival plak 

örnekleri alınmıştır. IL-1β, MMP-8 ve elastaz analizi için DOS örnekleri başlangıç 

tedavisinden 1 hafta sonra, lazer uygulamasından hemen önce alınmıştır. Son lazer 

uygulamasından 1 hafta sonra klinik değerlendirmeler tekrarlanmış, DOS ve plak 

örnekleri alınmıştır (181). 

 Lai ve ark. (2008) orta ve ileri düzeyde periodontal hastalığı bulunan, SCD ≥ 

5mm olan ve ağız içi her iki bölgede de karşılaştırılabilir kemik defektleri bulunan 14 

hastada düşük enerjili He-Ne lazerin yardımcı etkilerini klinik ve radyografik olarak 

incelemişlerdir. Sigara içen hastalar çalışmaya alınmamıştır. Lazer, yarım çenelerde 

rastgele belirlenmiş kaninler arası bölge veya küçük azılar bölgesindeki kemik içi defekt 

bölgelerine, 632 nm dalga boyu ve 0,2 mW çıkış gücünde, 10 dk. süre ile, 1,7 J/cm² 

enerji yoğunluğunda 3 ay süresince 8 kez, toplam dozu 13.6 J/cm²olacak şekilde 

uygulanmıştır. Klinik ölçümler; plak ve kanama yüzdeleri ile SCD, DEÇ ve SAD 

ölçümleri başlangıç, 3. ay, 6. ay, 9. ay ve 12. aylarda yapılmıştır. İstatistiksel analiz, 

başlangıç SCD 4-6 mm ve ≥ 7 mm olacak şekilde iki gruba ayrılarak yapılmıştır (137). 

Açıklanan çalışmalarda araştırılan etki aynı olmakla birlikte, kullanılan lazerin 

dalga boyu, enerji yoğunluğu, çalışma planı ve uygulama bölgeleri ile değerlendirme 

yöntemleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Çalışmamızda ise 808 nm dalga 

boyundaki GaAlAs diyot lazer, CW çalışma ayarında ve 4 J/cm² enerji yoğunluğunda, 

tüm dişlerin bukkal ve lingual yüzeylerine 0,5–1 cm mesafeden, kök yüzeyi işleminden 

hemen sonra, 24. saatte ve 7. günde uygulanmıştır. 

 



 96 

Tablo 5-1 DSL uygulanmış çalışmaların gereç ve yöntemleri 

Çalışmalar 
Ribeiro IW. ve ark. 

2008 (185) 

Lai SML. ve ark. 2008 

(137) 

Qadri T. ve ark. 

2005 (181) 

Hasta Sayısı 10 hasta, K+E 14 hasta, 13K 17 hasta, 10K 

Yaş Aralığı&Ort. 15–35 yaş 33-57 yaş, ort 43.6 35–70 yaş, ort 53 

Sigara Kullanımı 
Sigara( -) 

 

Sigara( -) 

 

5 hasta sigara (+) 

miktarı ve süresi? 

 

Periodontal Durum 

 

SCD ≤ 4 mm olan 

hastalar 

 

SCD ≥5 mm olan 

premolarlarda kemik içi 

defekt 

orta ve ileri düzeyde 

kronik periodontitis 

Orta düzeyde kronik 

periodontitis 

SCD≤ 7 mm 

 

Kullanılan Ölçümler 

 

SCD, KAD, GI 

 

plak varlığı 

Sondalamada kanama 

SCD, SAD 

Standardize radyografi 

SCD, GI, PI 

DOS örnekleri (IL-1β, 

MMP-8 ve elastaz) 

Plak örnekleri 

 

Lazer Dalga Boyu 

 

660 nm (doku 

iyileşmesi) 780 nm 

(analjezi) 

CW 

 

632 nm 

 

? 

 

635 nm 

830 nm 

CW 

Lazer Dozu & Şekli 

 

8,8 J/ cm² ve 35 J/ cm²  

belirtilmemiş 

0,2 mW ve her dişte 10 

dk. 

1.7 J/cm² 

Total doz 13.6 J/cm² 

 

4,5 J/ cm² ve 8,8 J/ cm² 

Hafif kontakt 

Uygulama Bölgesi 

 

780 nm: papil, servikal 

ve apikal bölge 

660 nm: papil ve 

servikal bölge 

Bukkal dişeti yüzeyi 

 

635 nm: bukkal papil 

830 nm: 6 mm apikali 

(bukkal ve lingual) 

Lazer Uygulama 

Aralıkları 

 

 

780 nm: işlem öncesi 

ve sonrası 

660 nm:  işlem sonrası 

24. ve 48. saatte 

İşlemden hemen sonra ve 

3 ay boyunca toplam 8 

uygulama 

 

SRP’den 1 hafta sonra 

ve 

Sonraki 6 hafta, haftada 

1 

Periodontal Tedavi 
SRP 

yarım çene 

SRP 

yarım çene 

SRP 

yarım çene 

Takip Süresi 2 gün 12 ay 8 hafta 
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Sigaranın periodontal dokulara etkisini ve periodontal tedaviye cevabı 

etkilediğini gösteren çalışmalar bulunmakla birlikte sigara içen hastalarda lazer 

uygulamasının etkinliğini araştıran bir çalışma bulunmamaktadır. Bu amaçla sigara içen 

hastalar deney ve kontrol gruplarının bir alt grubu olarak çalışmamıza dahil edilmiştir. 

Sigara kullanımı ile periodontal hastalık şiddeti arasında, sigaraya maruz kalma süresi 

ile doza bağlı bir ilişki bulunduğu düşünülmektedir (111). Sigara kullanma durumunun 

belirlenmesi, hasta hikayeleri esas alınarak ya da serum kotinin düzeyine göre 

yapılmaktadır (89). Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak en az 10 adet/gün ve 5 yıl 

süre ile sigara kullanan hastalar ile sigara kullanmayan hastalar dahil edilmiştir. Sigara 

içen hastalarda periodontal başlangıç tedavisine yanıtın incelendiği çalışmalar Tablo 5-

2’ de verilmiştir.  
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Tablo 5-2 Sigaranın SRP’ye etkisini inceleyen çalışmaların gereç ve yöntemleri 

Çalışmalar 
Hasta 

Sayısı 

Yaş 

Aralığı& 

Ort 

Sigara 

Kullanımı 

Periodontal 

Durum 

Ölçüm 

Yöntemleri 

 

Periodontal 

Tedavi 

Takip 

Süresi 

Preber H. 1985 

(177) 

 

 

75 26-49 40 S+ 

Orta ve ileri 

düzey 

periodontitis 

Pİ,SD SRP 1 ay 

Ah MKB. 1994 

(1) 

 

 

74 
S+ 42.5 

S-  46.2 
46 S+ 

Orta ve ileri 

düzey 

periodontitis 

P%, SK, SD, 

DEÇ, SAD 

Koronal scaling, 

SRP,  

SRP+MWF, 

SRP+ RKC 

1 ay 

Grossi SG. 1997 

(95) 

 

143 

66 K 
35-65 

60 S+ 

28 S- 

55 exS 

Periodontitis 
Pİ, Kİ, CD, 

KAD 
SRP 3 ay 

Pucher JJ. 1997 

(180) 

 

 

87 
S+ 46.5 

S- 53.7 
33 S+ 

Orta ve ileri 

düzey 

periodontitis 

SD, KAD, SK, 

Gİ, Pİ 
SRP 9 ay 

Renvert S. 1998 

(184) 

 

 

28 40-60 13 S+ 
ileri düzey 

periodontitis 
Pİ, SK, CD, AD SRP 6 ay 

Preshaw PM. 

1999 (179) 

 

 

41 

27K 

30-64 

ort 43 

12 S- 

14 exS 

15 S+ 

Orta ve ileri 

düzey  kronik 

periodontitis 

Pİ, SK, SD, 

KAD 
SRP 12 ay 

Wan CP. 2009 

(227) 

 

 

40 E 
35-64 

 

20 S+ ≥10 yıl 

10 adet/gün 

Kronik 

periodontitis 

P%, SK, SCD, 

SAD 
SRP 12 ay 
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5.2. KULLANILAN DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN TARTIŞMASI 

5.2.1. KLİNİK ÖLÇÜM TEKNİKLERİNİN TARTIŞMASI 

Mikrobiyal dental plak, dişeti iltihabının gelişmesinde en önemli etiyolojik 

faktör olarak kabul edilmektedir. Plak varlığının, tedavi sonuçlarını olumsuz yönde 

etkilediği bilinmektedir. Tedavi öncesinde ve kontrol seanslarında yeterli hassasiyete 

sahip olduğu ve objektif veri elde edilebileceği düşünülen Silness- Löe Pİ kullanılmıştır 

(201). Bu Pİ doğrudan dişeti kenarı ile temasta olan bakteri plağını ve plak kalınlığını 

değerlendirdiği için ve boyama gibi ek bir işleme gerek duyulmaması nedeniyle tercih 

edilmiştir. Silness-Löe Pİ bakteri plağının dişeti iltihabı üzerine olan etkisini incelemek 

için elverişlidir. Qadri ve ark. çalışmalarında çalışmamızla uyumlu olarak Silness-Löe 

Pİ’ni kullanırken Lai ve ark. plak varlığını yüzdesel olarak değerlendirmişlerdir (137, 

181).  

Dişeti iltihabının en önemli belirtisinin dişeti oluğundaki kanama olduğu düşüncesiyle 

geliştirilen DOKİ, 5 farklı derece ile dişeti iltihabının değerlendirilmesine olanak verir. 

Periodontal iyileşmenin takibinde daha duyarlı bir indeks olduğu düşünülerek 

seçilmiştir. Derecelendirilmiş kanama skorlarının travmatik veya iltihapsal kanamaya 

bağlı olduğunu ayırt etmede daha doğru olabileceği belirtilmektedir (184). Çalışmamız 

sonuçlarını karşılaştırdığımız çalışmalarda farklı indeksler kullanılmasına rağmen 

iltihabın azalmasının yorumlanmasında bu indekslerin değerlendirilebileceği 

düşünülmüştür. Qadri ve ark. ile Ribeiro ve ark. çalışmalarında gingival indeksi (141) 

kullanırken, Lai ve ark. sondalamada kanama varlığını yüzdesel olarak belirtmişlerdir 

(137,181). 

Hassas bir değerlendirme yapmak amacıyla tüm ölçümler her dişin 6 

noktasından gerçekleştirilmiştir.  

5.2.2. DİŞETİ OLUĞU SIVISI SAPTAMA YÖNTEMLERİNİN TARTIŞMASI 

DOS, dişeti kenarından ya da dişeti oluğundan toplanabilen iltihapsal eksüda ya 

da transüdadır. Bu sıvının biyokimyasal olarak analiz edilebilmesi, periodontal 

hastalıkta konak yanıtının invazif olmayan yöntemlerle incelenebilmesine imkan 

vermektedir. DOS’un toplanmasına yönelik bir çok yöntem tanımlanmaktadır, ancak 

çalışmamızda kullanılan filtre kağıdı ile toplama yöntemi diğer tekniklere göre daha 

kolay ve hızlı bir yöntemdir ve daha az travmatiktir. ELISA ölçümlerinde yeterli sıvının 

elde edilebilmesi için oluk içi yöntemi tercih edilmiştir.  
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DOS toplama işlemi öncesinde bölgenin tükürükten izole edilmesi ve plağın 

uzaklaştırılması önemlidir. Bu amaçla bölge pamuk tamponlar ve tükürük emici 

kullanılarak tükürükten izole edilmiş ve travmatize etmeden supragingival plak 

uzaklaştırılmıştır. Kan ile kontamine olmuş filtre kağıtları değerlendirilmemiştir. 

DOS örneklerinin toplanma süresi önemlidir. Çalışmamızda filtre kağıtlar cep 

içerisinde 30 saniye bekletilmiştir. Yapılan çalışmalarda DOS içeriğinin toplama süresi 

uzadığında intertisyel sıvı içerisindeki protein konsantrasyonundan ziyade serum 

içeriğine benzediği gösterilmiştir (73). 

5.2.3. BİYOKİMYASAL DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN TARTIŞMASI 

Periodontal dokuların yıkımından esas olarak sorumlu olan kollagenazların 

konak kaynaklı MMP’ler olduğu bilinmektedir. MMP’lerin doku inhibitörü olan 

TIMP’ler ise matriks yıkımını düzenlerler. Sağlıkta MMP’ler ile TIMP’ler arasında bir 

denge bulunmaktadır. MMP-1, bağ dokusu remodeling’inde önemli bir düzenleyicidir 

ve özellikle iltihabi dişeti dokusunda yüksek konsantrasyonda bulunmaktadır. 

Periodontal ekstrasellüler matriksin protein bileşeninde en fazla bulunan Tip I ve III 

interstisyal kollagenleri ayıran en büyük proteolitik enzim tipidir. Çalışmamızda 

periodontal yara iyileşmesini değerlendirirken, MMP-1 ve TIMP-1’in incelenmesinin, 

kollagenaz aktivitesinin belirlenmesine yardımcı olacağı düşünülmüştür. 

Yara iyileşmesi, çok sayıda hücre tipinin migrasyon, adezyon, proliferasyon ve 

diferansiyasyonunu içermektedir. Tüm bu aktiviteler, polipeptid mediatörlerin hücre 

yüzey reseptörlerine bağlandığında ve integrinler ekstrasellüler matrikse bağlandığında 

tetiklenmektedir. TGF-β, FGF, PDGF, EGF gibi büyüme faktörleri, iyileşme sürecinde 

hücrelerin fonksiyonlarını düzenlemektedir. Çalışmamızda düşük seviyeli lazerin TGF-

β1 ve b- FGF üzerine, dolayısıyla da iyileşmeye etkisini değerlendirmek amacıyla bu 

büyüme faktörleri incelenmiştir. 

ELISA ölçümleri sırasında yeterli konsantrasyonu sağlamak amacıyla her filtre 

kağıdından yalnız bir biyokimyasal analiz yapılmıştır. Tükürük kontaminasyon riskini 

azaltmak amacıyla posterior dişlerden örnek alınmamıştır. 

ELISA kitleri, uygulamasının pratik olması ve hassasiyetinin yüksek olması 

nedeniyle tercih edilmektedir. Biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesinde 

sandwich ELISA sistemi kullanılmıştır. ELISA kitinin içeriğinde tutucu antikor ile kaplı 

kuyucuklar bulunmaktadır. Antijen içeren örnekler bu kuyucuklara eklenir. 
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Kuyucuktaki antikor ile örnekteki antijen bağlanır. Kalan bağlanmamış antijenler 

yıkanarak uzaklaştırılır. Spesifik olarak bu antijene bağlanan primer antikor eklenir. 

Primer antikora hassas enzim ile işaretlenmiş sekonder antikor eklenir. Bağlanmamış 

enzim-antikor bileşiği yıkanarak uzaklaştırılır. Daha sonra enzimi renk, floresan ya da 

elektrokimyasal bir sinyale dönüştürecek bir kimyasal eklenir. Antijenin varlığını ya da 

miktarını belirlemek için bu kuyucukların absorbansı, floresanlığı veya elektokimyasal 

sinyali ölçülür. Çalışmamızda antijenler kolorimetrik olarak 450 nm’de mikroplak 

okuyucusunda ölçülmüştür. 

5.2.4. İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNİN TARTIŞMASI 

Çalışmamızda tüm ölçüm bölgelerinin, grup ortalamalarına doğrudan 

yansımasını sağlamak ve örnek aldığımız bölgede biyokimyasal parametrelerle klinik 

verileri değerlendirebilmek amacıyla her ölçüm bölgesi istatistiksel değerlendirme için 

ayrı bir birim olarak kabul edilmiştir. 

Deney ve kontrol gruplarında hastalar, sigaranın DSL uygulamasına etkisini 

değerlendirebilmek amacıyla istatistiksel değerlendirme sırasında, sigara içen ve 

içmeyen hastalar olarak alt gruplara ayrılmışlardır.  

Tüm hasta gruplarına ait bölgeler, başlangıç cep derinliği fazla olan bölgelerde 

tedavinin etkisinde farklılık olup olmadığını değerlendirmek başlangıç SCD değerlerine 

göre SCD 4-6 mm olan ve SCD >6 mm olan bölgelere ayrılarak ayrıca 

değerlendirilmiştir. 

Grup içi ve gruplar arası değerlendirme, klinik parametrelerde her ölçüm 

zamanının başlangıca göre ve birbirlerine göre elde edilen fark ortalamalarının 

karşılaştırılmasıyla yapılmıştır. DSL uygulamasının, periodontal başlangıç tedavisine 

etkisi değerlendirilmek istendiğinden fark ortalamaları karşılaştırılmıştır.  

 

5.3. KLİNİK BULGULARIN TARTIŞMASI 

Literatüre bakıldığında düşük seviyeli lazerin etkinliğinin incelendiği çok sayıda 

çalışma olmasına rağmen şu ana kadar bizim metodolojimize paralel bir çalışma 

bulunmamaktadır. Klinik sonuçlarının çalışmamızla karşılaştırıldığı üç araştırma, 

uygulama amaçları benzer olmasına rağmen hasta seçimleri, uygulanan lazerin tipi ve 

parametreleri, klinik değerlendirme yöntemleri açısından farklılıklar içermektedir 

(Tablo 5-1). Ayrıca lazerin sigara içen ve içmeyen hastalarda etkisini inceleyen bir 
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çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle klinik bulgularımızın bir bölümünün tartışması, 

çalışmamız sınırları içinde gerçekleştirilmiştir.  

5.3.1. PLAK İNDEKSİ BULGULARININ TARTIŞMASI 

Grup içi değerlendirmede tüm gruplarda Pİ’de istatistiksel olarak anlamlı bir 

azalma görülmektedir. Hastalara ağız hijyeni eğitimi verilmiş ve başlangıç tedavisi 

yapılmış olduğundan, bu azalma beklenen bir sonuç olarak düşünülmektedir. Plak 

değerlerindeki azalma 3. ayda en fazla düzeye ulaşmış ancak 6. ayda artarak 1. aya 

yaklaşmıştır. Bu nedenle 2. grup harcinde tüm gruplarda 1. ay ile 6. ay arasında 

istatistiksel bir fark bulunmamıştır. Uygulanan DSL’nin bakteriler üzerine bir etkisi 

beklenmemektedir. 6. ayda gruplarda gözlenen plak artışı periodontal başlangıç tedavisi 

sonuçlarının incelendiği çalışmalarla uyumludur. 

Lai çalışmasında plak varlığı ve yokluğunu esas alarak plak değerlerini yüzde 

olarak ifade ettikleri çalışmalarında başlangıca göre her iki grup içinde 12. ayda 

başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğunu belirtmiştir (137). 

Ribeiro çalışmasında plağı değerlendirmemiştir (185) Qadri ise Silness-Löe plak 

indeksini kullandığı çalışmasında plağın her iki grup içinde başlangıçtan itibaren takip 

süresince azaldığını belirtmiş ancak istatistiksel değerlendirme vermemiştir (181). 

Çalışmamız kontrol grubu sigara içmeyen ve içen (1. grup ile 2. grup) hastalar 

arasında tüm bölgeler incelendiğinde Pİ değerlerindeki azalmanın 6. aya kadar devam 

ettiği gözlenmektedir. Ancak bu azalma gruplar arasında farklılık göstermemektedir 

(Tablo 4.8). Bu sonuç, Bergström’un 68 yetişkin bireyde ağız bakımı açısından hasta 

uyumunu incelediği çalışmasında sigara içen ve içmeyen bireyler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığını, ağız hijyeni programına uyumun her iki grupta da 

eşit derecede yüksek olduğunu belirttiği çalışmayla uyumludur (40). Sigara 

kullanımının periodontal tedaviye etkisinin incelendiği çalışmaların çoğunda başlangıç 

tedavisi sonrası plak değerlerindeki azalmanın her iki grup arasında istatistiksel farklılık 

göstermediği belirtilmiştir (12, 95, 177, 179, 180, 184, 227). Ah ve ark. ise 

çalışmalarında periodontal başlangıç tedavisi sonrasında sigara içenlerde plak 

birikiminin daha fazla olduğunu belirtmişlerdir (1).  

Çalışmamızda, 1. ve 2. gruba ait başlangıç SCD>6 mm olan bölgelerinde 2. 

grupta başlangıç ile 1. ay ve 3. ayda Pİ değerlerindeki azalmanın anlamlı olduğu 

görülmüştür. Sigara içen bireylerde ceplerin benzer şekilde dağılım gösterdiği,  ≥5mm 
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ceplerin daha çok maksillada anterior ve premolarlarda bulunduğu belirtilmektedir 

(224). Çalışmamızda bölgesel dağılım incelenmemiştir. Ancak bu bölgelerden plağın 

uzaklaştırma miktarının büyük azılar ve alt çeneye göre daha fazla olabileceği 

düşünülmektedir. 

Çalışmamız kontrol ve deney grubu sigara içmeyen (1. grup ile 3. grup) hastalar 

arasındaki Pİ değerlerindeki değişim istatistiksel olarak anlamlı değildir. Uygulanan 

DSL’nin Pİ üzerine bir etkisi olmadığı düşünülmektedir. Lai ve ark. çalışmalarında plak 

değerlerindeki değişimin gruplar arasında istatistiksel olarak farklı olmadığını 

belirtmişlerdir (137). Qadri ve ark. ise lazerin uygulandığı bölgelerde, plak indeksinde 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma olduğunu belirtmişlerdir. Ancak mikrobiyal 

analiz yaptıklarında lazer uygulanmış ve plasebo uygulanmış bölgeler arasında farklılık 

görülmediğini bildirmişlerdir (181). 

Çalışmamız kontrol ve deney grubu sigara içen  (2. grup ile 4. grup) hastalar 

arasındaki Pİ değerlerindeki azalma istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu sonuç, 

uygulanan DSL’in plak formasyonu ya da içeriği üzerine bir etkisi olmadığı 

düşünüldüğünden beklenen bir durumdur.  

Çalışmamız deney grupları arasında ise tüm bölgeler incelendiğinde Pİ 

değerlerindeki azalmanın, sadece sigara içmeyen 3. grupta başlangıç ile 1. ay arasında 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Başlangıç SCD >6mm olan bölgelere 

ait Pİ değerlerindeki azalma sigara içen grupta anlamlıdır. Bu durum, DSL 

uygulanmayan 1. grup ile 2. grup arasındaki bulgulara paraleldir ve sigara içen 

bireylerde ceplerin dağılımına bağlı olabileceği düşünülmektedir. 

 

5.3.2. DİŞETİ OLUĞU KANAMA İNDEKSİ BULGULARININ TARTIŞMASI 

Grup içi değerlendirmede tüm gruplarda DOKİ’de istatistiksel olarak anlamlı bir 

azalma görülmektedir. Tüm gruplara periodontal başlangıç tedavisi yapıldığından 

iltihabın azalması beklenen bir sonuçtur. Ancak 2. grupta 1. ay ile 6. ay arasında ve 2. 

ve 3. grupta 3. ay ile 6. ay arasında istatistiksel bir değişim gözlenmemektedir. Cobb 

(2002) yaptığı derlemede, periodontal başlangıç tedavisi sonrası sondalamada 

kanamanın, 1. ayda %6-64’ü, 3. ayda %10-80’i ve 6. ayda %12-87 oranında azaldığını, 

bu değişimin başlangıçtaki azalmadan sonra stabil kalabildiği gibi, zamana bağlı olarak 

azalabileceği de bildirmiştir (68). Çalışmamızı karşılaştırdığımız DSL uygulanmış 
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çalışmalardan Lai ve ark.’nın yaptığı çalışmada sondalamada kanama yüzdesini 

belirtmişler ve her iki grupta da başlangıca göre 12. ayda istatistiksel olarak anlamlı bir 

azalma olduğunu bildirmişlerdir. Ancak çalışmada diğer ölçüm zamanlarına dair veri 

bulunmamaktadır (137) . Ribeiro ve ark. çalışmalarında başlangıç ile 48 saat sonraki 

Gingival indeks değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir azalma 

olduğunu belirtmişlerdir (185).  

Çalışmamız kontrol grubu sigara içmeyen ve içen (1. grup ile 2. grup) hastalar 

arasında tüm bölgeler incelendiğinde, sigara içmeyen 1. grupta DOKİ değerleri 6. aya 

kadar 2. gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmaktadır. Bu durum 

başlangıç SCD’ye göre ayrılan gruplar arasında da benzerdir. 1. grup başlangıç DOKİ 

değerlerinin daha yüksek olması nedeniyle, gözlenen azalmanın bu grupta anlamlı 

düzeyde fazla olabileceği düşünülmektedir. Sigara içen bireylerde periodontal tedaviye 

cevabın değiştiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Ancak dişeti iltihabı üzerine etkisi 

kanıtlanamamıştır. Pucher çalışmasında sigara içen ve içmeyen tüm hastalarda gingival 

indeks değerlerinde başlangıca göre 9. ayda (180), Apatzidou ve Preshaw ise 6. ayda 

kanama değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğunu ancak sigara içen ve 

içmeyen hastalar arasında bu değerler arasında anlamlı bir fark görülmediğini 

belirtmişlerdir (12, 179). Renvert ve Wan ise çalışmalarında 6. ayda kanama 

değerlerindeki azalmanın sigara içen hastalarda içmeyen hastalara göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde fazla olduğunu belirtmişlerdir (184, 227). Labriola yaptığı 

derlemede kanamayı değerlendirdiği 7 çalışmada, kanamayı değerlendirme 

yöntemlerinin heterojenitesinden dolayı meta analizi yapılamadığını ancak çoğu 

çalışmada kanama değerlerinde başlangıçta ya da tedavi sonrasında sigara içen ve 

içmeyen hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığını 

bildirmişlerdir (135). Çalışmamız sonuçlarının bir bölümünü karşılaştırdığımız 

çalışmalarda gingival indeks kullanılmış ya da kanama değerleri yüzdesel olarak 

değerlendirilmiştir. Çalışmamızda kullandığımız dişeti oluğu kanama indeksinin 

kullanıldığı bir çalışma ise bulunmamaktadır. Çalışmamızın bulguları bu nedenle tam 

olarak karşılaştırılamamakla birlikte, değişimler hakkında fikir vermektedir.  

Çalışmamız kontrol ve deney grubu sigara içmeyen (1. grup ile 3. grup) hastalar 

arasında tüm bölgeler incelendiğinde; 3. grupta DOKİ değerleri sadece başlangıç ile 1. 

ay arasında 1. gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmaktadır. Bu durumun 

DSL uygulamasının iyileşmenin erken döneminde iltihabın azalması üzerine pozitif 
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etkisinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Diğer çalışmalara bakıldığında, bu etki 

benzer şekillerde açıklanmıştır. Ancak bu açıklamalar hücresel düzeydedir ve henüz 

biyokimyasal bulgularla desteklenmemektedir. 

Qadri çalışmasında, gingival indeks değerlerinin lazer uygulanmış bölgelerde 

tedavi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla azaldığını belirtmiştir. 

Bu durumun bir açıklamasının da lazer uygulamasının, prostaglandin E2 düzeyini 

azaltması ya da hücresel ATP’yi stimüle etmesi olabileceğini belirtmiştir. Lai ise 

kanama değerlerinin DSL uygulanmış ve uygulanmamış bölgeler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermediğini bildirmiştir (137). Ribeiro ise DSL uygulamasını 

takiben 48 saat sonra kanama değerlerinde azalmanın lazer uygulanmış bölgede 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla olduğunu belirtmiştir (185).  

Çalışmamız kontrol ve deney grubu sigara içen (2. grup ile 4. grup) hastalar 

arasında tüm bölgeler incelendiğinde, 4. grupta 6. aya kadar azalma gözlenmiş ve bu 

azalma 2. gruba göre 3. ay ile 6. ay arasındaki dönem haricinde tüm ölçüm zaman 

aralıklarında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durum, 4. grubun başlangıç 

DOKİ değerlerinin daha yüksek olmasından kaynaklanacağı gibi uygulanan DSL’in 

angiogenez üzerine etkisi nedeniyle de olabileceği düşünülmektedir.  

Çalışmamız deney grubu sigara içmeyen ve içen (3. grup ile 4. grup) hastalar 

arasında tüm bölgeler incelendiğinde, sigara içmeyen 3. grupta DOKİ değerlerindeki 

azalma, başlangıç ile 1. ay, 3. ay ve 6. ay arasında ve 1. ay ile 3. ay arasında istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Bu durum, 1. grup ile 2. grup arasında gözlenen sonuçlara paraleldir. 

Sigaranın, vasküler değişimler ve değişmiş nötrofil fonksiyonları gibi iltihap üzerine 

negatif etkilerine bağlı olarak sonuçları etkileyebileceği düşünülmektedir. Ayrıca 

başlangıç DOKİ değerlerinin 3. grupta daha yüksek olması nedeniyle, gözlenen 

azalmanın bu grupta anlamlı düzeyde fazla olduğu da düşünülmektedir.   

 

5.3.3. SONDALANABİLİR CEP DERİNLİĞİ BULGULARININ TARTIŞMASI 

Grup içi değerlendirildiğinde; 3. grup hariç tüm gruplarda ve tüm ölçüm 

zamanlarında SCD fark ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma 

görülmektedir. Periodontal başlangıç tedavisi tüm gruplara uygulandığından, SCD 

değerlerinde azalma bu tedavi yöntemi için öngörebildiğimiz bir sonuçtur. 3. grupta 1. 

ay ile 6. ay arasında ve 3. ay ile 6. ay arasında gözlenen değişim istatistiksel olarak 
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anlamlı değildir. 3. grupta 1. ayda daha fazla azalmanın görülmesi ve sonrası azalmanın 

daha yavaş seyirli olması nedeniyle belirtilen ölçüm zamanları arasında fark olmadığı 

düşünülmektedir. 

Kontrol grubu sigara içmeyen ve içen (1. grup ile 2. grup) hastalar arasında tüm 

bölgeler ve SCD 4-6 mm olan bölgeler incelediğinde; başlangıç ile 1. ay, 3. ay ve 6. ay 

arasında SCD değerlerinde 1. grupta anlamlı azalma görülmektedir. Ancak başlangıç 

SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde bu azalma istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Sigara içen hastalarda SCD değişiminin daha az olduğu daha önce yapılan çalışmalarda 

gösterilmiştir. Sonuçlarımız bu çalışmalarla uyumludur. Grossi ve Preshaw 

çalışmalarında, tedavi sonrası SCD değerlerinde gözlenen azalmanın sigara içenlerde, 

sigara içmeyenlere göre anlamlı düzeyde daha az olduğunu bildirmişlerdir (95, 179). 

Pucher ise çalışmasında tedavi sonrası 9. ayda sigara içen ve içmeyen hastalar arasında 

SCD karşılaştırıldığında istatistiksel bir farklılık bulunmadığını bildirmiştir (180). 

Çalışmamızda sigara içenlerde SCD değerlerinde daha az azalma görülmesinin sigara 

kullanımının periodontal tedavide konak yanıtını ve periodontal iyileşme sürecini 

etkileyerek tedavinin etkinliğini azaltmasına bağlı olabileceği düşünülmektedir. 

Çalışmamız kontrol ve deney grubu sigara içmeyen (1. grup ile 3. grup) hastalar 

arasında tüm bölgelere ait SCD değerlerinde 3. grupta başlangıç ile 6. ay arasındaki 

değişim haricinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma görülmektedir. 1. ayda 

gözlenen azalma, DOKİ değerleri ile uyumludur. Özellikle 1. aydaki bu azalmaya dair 

dair açıklamalardan biri, DSL’in yeni kapillerler formasyonunda artış sağlaması (115, 

132, 194) ve anjiogenezi stimüle etmesi nedeniyle dişeti iltihabının azalması hızlanmış 

olabilir. SCD değerlerindeki azalma kısmen epitelyal ataşman oluşumu olabileceği gibi 

daha çok dişeti çekilmesi şeklindedir. Qadri ve ark. yaptıkları çalışmada başlangıç ile 

tedavi sonrası SCD değerlerindeki azalmanın lazer uyguladıkları bölgelerde istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde fazla olduğunu bildirmişlerdir (181) . Ribeiro ve Lai ise 

çalışmalarında, tedavi sonrası SCD değerlerindeki azalmanın, lazer uygulanan ve 

uygulanmayan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı olmadığını bildirmişlerdir 

(137, 185). İncelenen çalışmalarda, uygulanan lazerlerin tipleri ve enerji yoğunlukları 

çalışmamız parametrelerinden farklıdır ve bu durumun, elde edilen sonuçları 

değiştirebileceği düşünülmektedir. 

Çalışmamız kontrol ve deney grubu sigara içen  (2. grup ile 4. grup) hastalar 

arasında tüm bölgelere ait SCD değerleri incelendiğinde, başlangıç ile 1. ay, 3. ay ve 6. 
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ay arasındaki azalma, 4. grupta istatistiksel olarak fazla bulunmuştur. 3. aydan sonra 

lazer uygulanan hastalarda SCD değerlerinde azalma yavaşlamıştır ve lazer 

uygulanmayan hastalarda 3. aydan sonra 4. gruba göre daha fazla azalma görülmüştür. 

SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde ise DSL uygulanan grubun başlangıç ile 1. ay 

ve 3. ay SCD değerlerinde anlamlı bir azalma olduğu görülmektedir. Sigara içen 

bireylerde, vasküler değişimlerin görüldüğü düşünülmektedir. Nikotinin yumuşak doku 

yara iyileşmesinde revaskülarizasyonu bozduğu belirtilmektedir (162). DSL tedavisinin 

ise, vazodilatasyonu ve mikrovaskülarizasyonun proliferasyonunu geliştirdiği ve 

dokuların oksijen düzeyini arttırdığı belirtilmektedir (115). Çalışmamızda, Pİ ve DOKİ 

değerlerinden bağımsız olarak DSL uygulanan grupta ilk üç ayda gözlenen bu anlamlı 

azalmanın, sigaranın fibroblastlar ve vaskülarizasyona olumsuz etkileri ile DSL 

uygulamasının aynı mekanizmalar üzerine biyostimülasyon etkisinden 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.   

Çalışmamız deney grubu sigara içmeyen ve içen (3. grup ile 4. grup) hastalar 

arasında ise sadece SCD 4-6 mm olan bölgelerde başlangıç ile 1. ay ve 3. ayda SCD 

değerleri sigara içmeyen 3. grupta istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmıştır.  Tüm 

bölgeler ile SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde iki grup arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır. Bu durum, DSL’in uygulanmadığı deney ve kontrol grubundan 

farklılık göstermektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar dahilinde, sigara içen hastalarda, DSL 

uygulandığında iyileşmenin sigara içmeyen hastalara yakın olduğu söylenebilir. 

5.3.4. KLİNİK ATAŞMAN DÜZEYİ BULGULARININ TARTIŞMASI 

Grup içi değerlendirildiğinde; 1. ve 4. gruplarda tüm ölçüm zamanlarında KAD 

fark ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma görülmektedir. 2. grupta 3. 

ayda artış gözlenmiş ancak bu değişim 1. ay ile 3. ay arasında anlamlı bulunmamıştır. 3. 

grupta SCD değerlerine paralel olarak 1. aydan sonra yavaşlayan azalma nedeniyle 1.ay 

ile 3. ay arasında ve 3. ay ile 6. ay arasında anlamlı bir azalma görülmemektedir. Tüm 

hasta gruplarına periodontal başlangıç tedavisi yapılmış olduğundan, cep 

derinliklerindeki azalmaya paralel olarak KAD değerlerinde azalma gözlenmesi 

beklediğimiz bir sonuçtur.  

 Gruplar arası değerlendirildiğinde; kontrol grubu sigara içmeyen ve içen (1.  ve 

2. grup) hastalarda tüm bölgelere ait KAD değerleri incelendiğinde, başlangıca göre 1. 

ay, 3. ay ve 6. ay arasında 2. grupta istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma 
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gözlenmektedir. Pucher, Renvert, Wan, Preshaw ve Grossi çalışmalarında sigara içen ve 

içmeyen hastalar arasında, tedavi sonrası KAD değerlerinde istatistiksel bir farklılık 

belirlemezken (95, 179, 180, 184, 227) Ah ve Apatzidou çalışmalarında, tedavi 

sonrasında sigara içenlerde KAD değerlerinin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir (1, 

12). Diğer çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermeyen bu durumun, 1. grupta dişeti 

çekilmesinin daha fazla görülmesi nedeniyle olabileceği düşünülmektedir. Başlangıç 

SCD 4-6 mm olan bölgeler incelendiğinde ise azalmanın anlamlı düzeyde 1. grupta 

fazla olduğu ve SCD >6 mm olan bölgeler incelendiğinde iki grup arasında anlamlı bir 

fark olmadığı görülmektedir. Sigara içen hastalarda gözlenen kazancın sığ ceplerde 

olduğu ve bu bölgelerde sigara içmeyen bireylerde dişeti çekilmesi olduğu 

düşünülmektedir. 

Çalışmamız kontrol ve deney grubu sigara içmeyen (1. grup ile 3. grup) hastalar 

arasında tüm bölgelere ait KAD değerleri incelendiğinde; 3. grupta SCD değerlerine 

paralel olarak başlangıç ile 1. ay ve 3. ay arasında KAD azalma istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Ancak Lai sondalanabilir ataşman düzeyindeki azalmanın 12 aylık takipte 

lazer uygulanan ve uygulanmayan bölgeler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığını bildirmiştir (137). Qadri ise 8. haftada SCD değerlerinin, istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde lazer uygulanan bölgelerde azaldığını belirtmesine rağmen KAD 

değişimleri ile ilgili bir bilgi vermemiştir (181). Ribeiro, 48 saat sonra yaptıkları 

değerlendirmede KAD değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değişmediğini 

belirtmiştir (185). Daha önce yapılmış olan in vitro ve hayvan çalışmalarında DSL’in 

primer ve sekonder yanıtı etkileyerek yara iyileşmesini geliştirdiği gösterilmiştir. Ancak 

incelediğimiz insan çalışmalarında metodolojik farklılıklar, takip sürelerinin kısa olması 

ve hasta sayılarının az olması nedeniyle bu çalışmaların sonuçları bizim çalışmamız 

sonuçları ile paralellik göstermediği düşünülmektedir.  

Çalışmamız kontrol ve deney grubu sigara içen (2. grup ile 4. grup) hastalar 

arasında tüm bölgelere ait KAD değerleri incelendiğinde başlangıç ile 1. ay, 3. ay ve 6. 

ay arasında, azalmanın istatistiksel olarak DSL uygulanmış grupta daha fazla olduğu 

görülmektedir. Bu durum, sigara içmeyen deney ve kontrol grubumuz arasındaki 

sonuçlarla uyumludur.  

Çalışmamız deney grubu sigara içmeyen ve içen (3. grup ile 4. grup) hastaların 

tüm bölgeleri incelendiğinde sadece başlangıç ile 6. ay arasında 3. grupta KAD 

değerleri arasında anlamlı bir azalma görülmüştür. Çalışmamızda kontrol ve deney 
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grupları arasında KAD ve SCD değerlerinde gözlenen bu farklılığın, sigaranın 

fibroblastlar ve vaskülarizasyona olumsuz etkileri ile DSL uygulamasının aynı 

mekanizmalar üzerine biyostimülasyon etkisinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

5.4. BİYOKİMYASAL DEĞERLENDİRMELERE AİT BULGULARIN 
TARTIŞMASI 

Periodontal tedavi sonrası iyileşme, çok sayıda biyolojik mekanizmanın birlikte 

çalıştığı ve birbirini etkilediği bir süreçtir. Günümüzde iyileşmeyi takip edebilmek için 

kullanabileceğimiz kanıtlanmış bir biyokimyasal parametre bulunmamaktadır. 

Çalışmamızda kullandığımız parametreler, in vitro çalışmalarla açıklanan 

mekanizmalara paralel olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Literatüre bakıldığında DSL ile 

çalışmamızda incelediğimiz biyokimyasal parametreler arasındaki ilişkiyi gösteren in 

vitro çalışmalar bulunmakla birlikte insan çalışmalarında bu parametrelerin incelendiği 

bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmamız sonuçlarını karşılaştırdığımız üç çalışmadan 

Qadri ve ark.’nın çalışması haricinde biyokimyasal değerlendirme yapılmamıştır. Bu 

yüzden biyokimyasal değerlendirmelere ait bulguların tartışması çalışmamız sınırları 

içinde yapılmıştır. 

5.4.1. Dişeti Oluğu Sıvısında MMP-1 ve TIMP-1 Düzeylerine Ait Bulguların 
Tartışması 

Grup içi MMP-1 düzeyleri değerlendirildiğinde; çalışmamızda tüm gruplarda 

başlangıca göre 6. aya kadar MMP-1 konsantrasyon değerlerinde azalma görülmektedir. 

Bu azalma, 2. grup hariç tüm gruplarda başlangıç ile 6. ay arasında istatistiksel olarak 

anlamlıdır.  

TIMP-1 düzeyleri ise başlangıca göre 6. aya kadar artış görülmektedir. Bu artış, 

1.  ve 4. grupta başlangıç ile 1. ay arasında, 3. grupta başlangıç ile 3. ay ve 6. ay 

arasında istatistiksel olarak anlamlıdır.  

Kollagenaz aktivitesinin, periodontal sağlık durumundan gingivitis ve 

periodontitise doğru artış gösterdiği ve SRP sonrası bu aktivitenin azaldığı 

bilinmektedir (103, 226). MMP-1 düzeyinin, sağlıklı yetişkin dokularında düşük 

seviyelerde bulunmasına karşın bir rahatsızlık durumunda ve patolojik durumda oluşan 

yara iyileşmesi, onarım ya da remodeling süreçlerinde ekspresyonunun arttığı 

belirtilmektedir (47, 50). 

Nomura ve ark. periodontitiste MMP-1 ve TIMP-1 mRNA seviyelerinin anlamlı 

düzeyde yüksek bulunduğunu bildirmişlerdir (167). Aynı araştırıcılar implantasyon 



 110 

sonrası implant çevresi oluk sıvısında TIMP-1, MMP-1, -8 ve kollagenaz aktivite 

düzeyini incelemişlerdir. İmplantasyondan bir hafta sonra kollagenaz aktivite düzeyi ve 

TIMP-1 seviyesi anlamlı düzeyde artmış ve dört hafta sonra sağlıklı bireylerin dişeti 

oluğu sıvısındaki düzeyine gerilemiştir. Aiba ve ark. da çalışmalarında iltihaplı 

dişetinde MMP-1 mRNA miktarında artış olduğunu belirtmişler ve MMP-1’in 

periodontal hastalıkta kollagen yıkımının başlamasında önemli rolü olduğunu 

bildirmişlerdir (2). Ingman ve ark. benzer şekilde MMP-1 seviyesinin LAP’lı hastalarda 

anlamlı düzeyde yüksek bulunduğunu ve çocuklarda büyümeyle ilişkili olabileceğini 

bildirmişlerdir (116). Alfant ve ark. DOS’da LAP’lı çocuklarda MMP-1 seviyesinin 

anlamlı düzeyde yüksek olduğunu ancak KP’li bireylerle istatistiksel farklılık 

görülmediğini bildirmişlerdir (4). Haerian ve ark. da benzer şekilde DOS’daki MMP-1 

düzeyinin hastalık durumuyla korelasyon göstermediğini bildirmişlerdir (99). 

Gonçalves ve ark. (2008) iltihaplı dişeti biyopsilerinde MMP-1,-2,-9 ve -13 ile TIMP-1 

ve -2 ekspresyonunu inceledikleri çalışmalarında ileri kronik periodontitisli, generalize 

agresif periodontitisli ve sağlıklı bireyler arasında anlamlı farklılık bulunmadığını 

bildirmişlerdir. Bu durumun, iltihaplı bölgelerde MMP’lerin sentezinin ya da 

salınımının artmasından ziyade ESM’de depolanmış latent enzimlerin aktive olmasıyla 

açıklanabileceğini bildirmişlerdir (88). Tüter ve ark. ise yaptıkları çalışmada periodontal 

başlangıç tedavisi sonrası DOS MMP-1 düzeyinde azalma ve total TIMP-1 düzeyinde 

artış olduğunu, bununla birlikte MMP-1/TIMP-1’in tedavi sonrası değişerek sağlıklı 

gruba yaklaştığını bildirmişlerdir. Araştırıcılar klinik parametreler ile MMP-1 düzeyleri 

arasında ise korelasyon olmadığını belirtmişlerdir (222). Çalışmamız sonuçlarında 

MMP-1 düzeyleri tedavi öncesi yüksek olarak belirlenmiştir. Periodontal başlangıç 

tedavisi sonrası gözlenen azalma, Tüter ve ark.’nın çalışması ile uyumludur. DSL 

uygulamasının dişeti dokusunda MMP-1 ekspresyonuna etkisi üzerine yapılmış bir 

çalışma ise bulunmadığından sonuçlar karşılaştırılamamıştır. 

MMP’ler ile TIMP’ler arasındaki denge önemlidir. Birçok patolojik süreçte bu 

dengenin bozulduğu gösterilmiştir. Muller ve ark. (2008) diabetik ayak ülserleri ile 

MMP’leri inceledikleri çalışmalarının, MMP-1 ve TIMP-1 oranının yara iyileşmesinin 

öngörülmesinde bir parametre olarak kullanılabileceğini bildirmişlerdir. Başlangıçta 

daha yüksek MMP-1 düzeyine sahip bireylerde daha iyi iyileşme görüldüğünü ve 2. 

hafta ile 4. haftada MMP-1/TIMP-1 ile yara bölgesinin azalma miktarı arasında pozitif 

korelasyon gözlendiğini bildirmişlerdir (163). 
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Çalışmamızda ise MMP-1 ile TIMP-1 oranı incelendiğinde, tüm gruplarda 

başlangıca göre 6. aya kadar MMP-1/TIMP-1 değerlerinde azalma görülmektedir. Bu 

azalma, 2. grupta başlangıç ile 1. ay arasındaki azalma haricinde tüm gruplarda, tüm 

ölçüm zaman aralıklarında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Çalışmamız 

sonuçları MMP-1/TIMP-1 değerlerinin, iyileşmenin izlenmesinde iyi bir parametre 

olabileceğini, ancak iyileşmelerde gözlenen farklılıkları tam olarak yansıtamadığını 

göstermektedir. 

Gruplar arası değerlendirmede; 

MMP-1 konsantrasyon değerlerindeki ve MMP-1/TIMP-1 değerlerindeki 

azalma, hiçbir grupta ve hiçbir zaman aralığında istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Benzer olarak TIMP-1 konsantrasyon değerlerindeki artış gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı değildir.  

 Yapılan çok sayıda in vitro çalışmada, nikotinin MMP’lerin enzimatik aktivasyonu ile 

bağ dokusu turnover’ını değiştirebileceği ve normal yara iyileşmesi sürecini 

bozabileceği belirtilmektedir. Ancak sigara içen ve içmeyen hastalarda, periodontal 

tedavi sonrası MMP-1 düzeylerindeki değişimi inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. 

Çalışmamız sonuçları sigara içen hastalarda periodontal tedavi sonrası görülen MMP-1 

düzeyindeki azalmanın sigara içmeyen bireylerle benzer olduğunu göstermektedir.  

DSL uygulamasının dişeti dokusunda MMP-1 ve TIMP-1 üzerine etkisini inceleyen bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak DSL’in kollagen sentezini arttırdığı bilinmektedir. 

MMP-1’in de kollagen metabolizmasında ve remodeling sürecinde etkili olduğu 

düşünülmektedir. Qadri ve ark. total MMP-8 değerlerinde, DSL uyguladıkları 

bölgelerde plasebo uygulanmış bölgelere göre daha fazla azalma görüldüğünü ancak 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığını bildirmişlerdir (181). Ancak çalışmamız 

sonuçlarına göre MMP-1 düzeylerindeki azalma, deney ve kontrol grupları arasında 

anlamlı değildir. Bu durum, DSL’in kollagen metabolizmasına olası etkisinin DOS’a 

yansımayacak kadar düşük düzeyde olabileceğini düşündürmektedir. 

5.4.2. Dişeti Oluğu Sıvısında TGF-β1 Düzeylerine Ait Bulguların Tartışması 

Grup içi TGF-β1 düzeyleri değerlendirildiğinde; çalışmamızda tüm gruplarda 

başlangıca göre 6. aya kadar TGF-β1 konsantrasyon değerlerinde azalma görülmektedir. 

Bu azalma, 2. grupta başlangıç ile 1. ay arasındaki azalma haricinde tüm gruplarda, tüm 

ölçüm zaman aralıklarında istatistiksel olarak anlamlıdır.  
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TGF-β1’in iltihapsal yanıt, anjiogenez, re-epitelizasyon, ekstrasellüler matriks 

depozisyonu ve remodeling’i etkilediği bilinmektedir. Steinvoll ve ark., kronik iltihaplı 

periodontal dokularda TGF-β1 ekspresyonunun yaygınlığını inceledikleri 

çalışmalarında elde ettikleri bulguların, TGF-β1’in birçok farklı hücreden büyük 

genişlikte eksprese edildiğini gösterdiğini ve TGF-β1’in periodontal infiltratın 

düzenlenmesinde anahtar sitokin olabileceğini belirtmişlerdir (207). Skaleric ve ark. 

gingivitis ve periodontitisli hastalar ile deneysel periodontitis oluşturulmış köpeklerde 

TGF-β1 düzeylerini DOS ve serumda değerlendirdikleri çalışmalarında; insanlarda 

dişeti dokusunda ve DOS’da derin periodontal ceplerde anlamlı düzeyde yüksek 

konsantrasyonda TGF-β1 belirlendiğini bildirmişlerdir (202). Kuru ve ark., TGF-β1’in 

yara iyileşmesinin aktivitesinde ve  periodontal cerrahiyi takiben iyileşme süresince 

prognostik bir parametre olarak değerlendirilmesini araştırdıkları çalışmalarında, 

geleneksel flep operasyonu ile yönlendirimiş doku rejenerasyonu sonrası DOS’daki 

TGF-β1 düzeylerini 26 hafta süresince incelemişlerdir. TGF-β1 düzeylerinin 2. haftaya 

kadar arttığı, 2. haftadan sonra ise 26. haftaya kadar azaldığı belirlenmiştir. Araştırıcılar 

TGF-β1’in periodonsiyumdaki yara iyileşmesinin aktivitesinin belirlenmesinde 

prognostik bir parametre olabileceğini belirtmişlerdir (133). Gürkan ve ark. ise şiddetli, 

ileri kronik periodontitisli hastalarda ek olarak subantimikrobiyal doz doksisiklin 

kullanımının klinik parametrelere ve DOS TGF-β1 düzeyine etkisini inceledikleri 

çalışmalarında 3. ayda ve 6. ayda doksisiklin kullanan hastalarda başlangıca göre 

anlamlı düzeyde artış görüldüğünü bildirmişlerdir. Bu durumun tetrasiklinin bağ dokusu 

yıkımını baskılaması nedeniyle olabileceğini bildirmişlerdir (97).  

Çalışmamızda tedavi sonrası TGF-β1 düzeyleri, belirtilen çalışmalarla uyumlu 

olarak 6. aya kadar düşmektedir. Tedavi öncesinde yüksek düzeyde bulunan TGF-β1’in 

antienflamatuar sitokin olarak görev yaptığı ve iltihabın gerilemesiyle azaldığı 

düşünülmektedir.  

Gruplar arası değerlendirmede; 

TGF-β1 düzeylerindeki azalma, hiçbir grupta ve ölçüm zaman aralığında birbirine göre 

anlamlı bulunmamıştır.  

Stein ve ark. sigara içen kronik periodontitisli hastalarda periodontal başlangıç tedavisi 

öncesinde ve sonrasında DOS’daki TGF-β1 düzeylerini değerlendirdikleri 

çalışmalarında; başlangıçta DOS’daki TGF-β1 değerleri sigara içen hastalarda anlamlı 
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düzeyde yüksek olarak belirlenmiştir. Ancak tedavi sonrası değerlerdeki değişim iki 

grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (206).  

Çalışmamızda başlangıçta sigara içen ve içmeyen hastalar arasında TGF-β1 düzeyleri 

sigara içen grupta daha fazla olmakla birlikte bu durum, istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklı bulunmamıştır. Kontrol grubu sigara içen (2. grup) hastalarda TGF-β1 

düzeyleri diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir yüksekliğe 

sahiptir. Ancak yine sigara içen 4. grupta, başlangıç TGF-β1 düzeyleri yüksek 

olmadığından, bu durumun 2. grupta başlangıç SCD değerlerinin daha yüksek 

olmasından ve dolayısıyla daha fazla yıkımın olmasından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir.  

DSL uygulamasının dişeti dokularında TGF-β1 ekspresyonuna etkisi üzerine 

yapılmış çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. DSL uygulamasının DOS’da TGF-β1 

düzeylerine etkilerini inceleyen bir çalışma ise bulunmamaktadır. 

Safavi ve ark. düşük seviyeli He-Ne lazer uygulamasının, sıçanların dişetinde 

IL-1β, TNF-α, IFN-γ, TGF-β, bFGF ve PDGF ekspresyonuna etkisini inceledikleri 

çalışmalarında, DSL uygulamasından 30 dakika sonra sakrifiye edilen sıçanlarda PDGF 

ve TGF-β gen ekspresyonun arttığını belirtmişlerdir (191). Çalışmamızda ise TGF-β1 

düzeyleri arasındaki değişim, DSL uygulanan ve uygulanmayan hastalar arasında 

istatististiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. DSL’in hücresel düzeyde gözlenen bu 

etkilerinin, DOS’a yansımayacak kadar düşük seviyede değişimler olabileceği 

düşünülmektedir.  

5.4.3. Dişeti Oluğu Sıvısında b-FGF Düzeylerine Ait Bulguların Tartışması 

Esas olarak yara iyileşmesinin erken fazında makrofaj ve endotel hücrelerinden 

üretilen b-FGF miktarının periodontal yaralarda arttığı ve insan periodontal ligament, 

fibroblast ve endotel hücrelerinden yüksek miktarda salgılandığı belirtilmektedir (85). 

Takayama ve ark. (1998) insan periodontal ligament (PDL) hücreleri üzerinde b-FGF 

için reseptör ekspresyonunu inceledikleri çalışmada hücre büyüme fazında hücre 

yüzeyinde büyüme faktörleri için çok sayıda reseptör ekspresyonu olduğunu ve b-

FGF’nin PDL hücrelerine özel olarak bağlandığını göstermişlerdir (211). Kuru ve ark. 

(2004) fenitoine bağlı dişeti büyümeleri olan hastalarda, DOS’da büyüme faktörlerinin 

ekspresyonunu inceledikleri çalışmalarında, daha önce büyümüş dişeti dokularında b-

FGF ve b-FGF reseptörlerinin ekspresyonunun ve b-FGF serum düzeylerinin arttığının 
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gösterildiği çalışmalarla uyumlu olarak DOS’da da b-FGF’in belirlenebildiğini ve dişeti 

büyümesi olan hastalarda daha yüksek miktarda tespit edildiğini bildirmişlerdir ( 134). 

Ancak periodontal tedavi sonrası b-FGF değişimini inceleyen bir çalışma 

bulunmamaktadır. Periodontal hastalık durumunda b-FGF düzeyleri ve ekspresyonu ile 

ilgili çalışma da bulunmamaktadır.   

Çalışmamızda tüm gruplarda başlangıca göre 1. ayda azalma gözlenmiştir. 

Ancak 1. aydan sonra, bu azalma devam etmemiş ve 6. aya kadar artış gözlenmiştir. 6. 

ayda gözlenen artış sadece 2. grupta istatistiksel olarak anlamlıdır. b-FGF’in hastalık 

durumundaki değişimi bilinmemektedir. Çalışmamızda 1. ayda tüm gruplarda gözlenen 

azalmanın, ortamda yara iyileşmesinde görev alan inhibe edici sitokinlerin varlığı 

nedeniyle olabileceğini, 1. aydan sonra gözlenen yükselmenin iyileşme sürecinin 

tamamlanmaya başlamasıyla b-FGF’in eski düzeyine yaklaşması nedeniyle 

olabileceğini düşünmekteyiz. 

Brynes ve ark. tip II diyabetli hayvan modelinde kütanöz yara iyileşmesi üzerine 

düşük seviyeli lazer tedavinin etkilerini inceledikleri araştırmada, b-FGF üretimini 

değerlendirmişlerdir. Lazer uygulandıktan 36 saat sonra diyabetik ve diyabetik olmayan 

farelerde b- FGF üretiminin kantitatif analizinde üç kat artış meydana gelmiştir (53). 

Damante ve ark. ise lazer fototerapisinin insan dişeti fibroblastlarından b-FGF ve KGF 

salınması üzerine etkilerini inceledikleri çalışmalarında; b-FGF ve KGF üretimini 

ELISA ile değerlendirdiklerinde tüm gruplarda KGF salımının benzer olmasına karşın 

b-FGF üretiminin 780 nm dalga boyundaki lazerin 3 J/cm² enerji yoğunluğunda 

uygulandığında anlamlı düzeyde fazla görüldüğünü belirtmişler ve b-FGF üretimindeki 

artışın kızılötesi lazerin yara iyileşmesini stimüle etme mekanizmalarından biri 

olabileceği sonucuna varmışlardır (75). Saygun ve ark.’nın insan dişeti 

fibroblastlarından b-FGF, IGF-1 ve IGF-1 reseptörünün salınımına düşük seviyeli lazer 

uygulamasının etkisini inceledikleri in vitro çalışmada, hücre proliferasyonunda ve b-

FGF, IGF-1 ve IGF-1 reseptörünün ekspresyonunda anlamlı artış gözlenmiştir (193).  

Çalışmamızda DSL uygulanan gruplarda 1. ayda daha az azalma gözlenmesine 

ve 1. aydan sonra daha az artış gözlenmesine rağmen bu değişimler istatistiksel olarak 

anlamlı değildir.  

Nikotinin, farklı dokularda b-FGF üretimini arttırdığını gösteren in vitro ve 

hayvan çalışmaları bulunmakla birlikte, nikotinin dişetinde b-FGF ekspresyonuna etkisi 

ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda ise sigara içen ve içmeyen gruplar 
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arasında b-FGF düzeylerindeki değişim arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. b-

FGF’in yara iyileşmesinin erken döneminde, anjiogenezde görev aldığı bilinmektedir. 

Sigaranın revaskülarizasyona negatif etkisi olduğu belirtilmektedir. DSL’in ise 

mikrovaskülarizasyonun proliferasyonunu geliştirdiğini gösteren çalışmalar 

bulunmaktadır. Çalışmamızda DSL’nin ve sigaranın bu büyüme faktörüne olası etkisi 

belirlenememiştir. İyileşmenin karmaşık mekanizması içerisinde bu etkilerin, hücre 

kültürü çalışmalarından farklı olarak, DOS’a yansımasının belirlenememiş olabileceği 

düşünülmektedir.  
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6. SONUÇLAR 

Sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli hastalarda uyguladığımız düşük 

seviyeli diyot lazerin, periodontal başlangıç tedavisi sonrası periodontal yara 

iyileşmesine etkisini 6 aylık takip süresince klinik parametrelerle ve DOS’daki MMP-1, 

TIMP-1, TGF-ß1 ve b-FGF düzeylerinin saptanarak incelenmesi şu sonuçları vermiştir: 

 

1. Tüm gruplara ait plak indeksi değerleri başlangıca göre anlamlı düzeyde 

azalmıştır. Bu azalma, deney ve kontrol grupları arasında anlamlı 

değildir. DSL uygulaması ve sigara kullanımının plak indeksi değerleri 

üzerine bir etkisi belirlenmemiştir. 

 

2. Tüm gruplara ait dişeti oluğu kanama indeksi değerleri başlangıca göre 

anlamlı düzeyde azalmıştır. Bu azalma, deney gruplarında ve sigara 

içmeyen hastalarda kontrol gruplarına ve sigara içen hastalara göre 

anlamlı bulunmuştur. Çalışmamız sınırları içinde DSL uygulandığında 

dişeti oluğu kanama indeksi değerlerinde anlamlı düşüş gözlenmiştir. 

 

3. Sondalanabilir cep derinliğinde tüm gruplarda başlangıca göre anlamlı 

azalma gözlenmiştir. Kontrol grubu sigara içmeyen hastalarda görülen 

azalma, sigara içen hastalara göre anlamlıdır. Sigara kullanımının, 

periodontal başlangıç tedavisi sonrası cep derinliğinde azalmayı 

etkilediği görülmüştür. DSL uygulamasıyla sondalanabilir cep 

derinliğinde kontrol grubuna göre anlamlı azalma sağlanmıştır.  

 

4. Klinik ataşman düzeylerinde tüm gruplarda başlangıca göre anlamlı 

azalma gözlenmiştir. Sigara içen ve içmeyen hastalarda, DSL 

uygulamasıyla başlangıca göre ilk üç ay klinik ataşman düzeyinde daha 

fazla azalma sağlanmıştır. DSL uygulandığında, sigara içen ve içmeyen 

hastalar arasında klinik ataşman düzeyindeki azalma anlamlı değildir. 
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5. Dişeti oluğu sıvısındaki MMP-1 düzeylerindeki azalma, başlangıç ile 6. 

ay arasında 2. grup hariç tüm gruplarda anlamlıdır. Sigara kullanımı ve 

DSL uygulamasının MMP-1 düzeylerine etkisi bulunmamıştır. 

 

6. DOS’daki MMP-1 düzeylerindeki artış, 1. ve 4. gruplarda başlangıç ile 

1. ay arasında, 3. grupta ise bu artış, başlangıç ile 3. ay ve 6. aylar 

arasında anlamlı bulunmuştur. Sigara kullanımı ve DSL uygulamasının 

TIMP-1 düzeylerine etkisi bulunmamıştır. 

 

7. DOS’daki MMP-1 ile TIMP-1 arasındaki oran incelendiğinde gözlenen 

azalma, 2. grupta başlangıç ile 1. ay arası dönem haricinde tüm gruplarda 

anlamlı bulunmuştur. Sigara kullanımı ve DSL uygulamasının bu orana 

etkisi belirlenmemiştir. 

 

8. DOS’daki TGF β-1 düzeylerinde gözlenen azalma, 2. grupta başlangıç 

ile 1. ay arası dönem haricinde tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Sigara kullanımı ve DSL uygulamasının TGF β-1 düzeyine 

etkisi belirlenmemiştir. 

 

9. DOS’daki b-FGF düzeylerinde 1. ayda gözlenen azalma, 1. ,3. ve 4. 

gruplarda anlamlıdır. 1. aydan sonra artış belirlenmiştir. Artış 1. ve 2. 

gruplarda anlamlı bulunmuştur. Sigara kullanımı ve DSL uygulamasının 

b-FGF düzeyine etkisi belirlenmemiştir. 
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