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ABSTRACT 

Kazancıoğlu HO. P-glycoprotein drug transporter MDR1 gene polymorphism in renal 

transplant patients with and without gingival overgrowth Istanbul University, Institute 

of Health Science, Istanbul University Faculty of Dentistry Department of Oral 

Medicine and Oral Surgery. Doctoral Thesis. Ġstanbul. 2010.  

 

Cyclosporine A(CsA) and Tacrolimus(Tac) are two primary immunosuppressive agents 

used for the prevention  of acute rejection. The prevalence of Gigival Overgrowth(GO) 

among CsA users varies between 20-45%, being exacerbated by an association with 

calcium channel blockers(CCB). Tac may also be related to GO, but with a lesser 

prevalence and severity, unless associated with CCB. P-glycoprotein(P-gp) is an ATP-

dependent drug efflux pump that is constitutively expressed in several human tissues. 

More than 50 single nucleotide polymorphisms have been identified in the P-gp, some 

of which have been associated with differences in protein expression and function. We 

investigated to determine whether there is association between genotypes of MDR1 and 

GO in kidney transplant patients. 40 (30 CsA, 10 Tac) unrelated kidney transplant 

patients suffering from GO and 114 (30 CsA, 79 Tac) patients without GO were 

enrolled into the study. GO was assessed at 6 months after transplantation. MDR1 

C3435T polymorphism was determined using the polymerase chain reaction-restriction 

fragment length polymorphism assay. There were no significant differences of 3435CC 

28.6%, 3435CT 42.8% and 3435TT 28.6% genotypes frequencies between patients with 

gingival overgrowth. No association between the MDR1 gene polymorphism and 

gingival overgrowth was revealed in kidney transplant patients administered 

cyclosporine A and Tac as a principal immunosuppressive agent. Further studies are 

needed to elucidate the role of P-glycoprotein associated gingival overgrowth in kidney 

transplant patients. 

 

Key Words: Gigival overgrowth, MDR1, polymorphism, P-glycoprotein, Cyclosporine 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Böbrek transplantasyonu, son dönem böbrek yetmezliğinde uygulanan renal 

replasman tedavileri içinde, böbreğin tüm fonksiyonlarını yerine koyması ve uzun 

dönem düĢünüldüğünde maliyeti en düĢük tedavi seçeneği olması nedeni ile hastalar 

için en çok tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Ġmmünosupresyondaki geliĢmelere bağlı 

olarak son yıllarda transplantasyon sonrasında greft ve hasta sağ kalım oranı giderek 

artmaktadır.  

 

Generalize diĢeti büyümesi; inflamasyon gibi lokal nedenlere bağlı olarak veya 

lösemi ve bazı ilaçların kullanımı gibi genel faktörlerin bir sonucu olarak görülebilir. En 

sık fenitoin, nifedipin ve siklosporin A(CsA) gibi ilaçların kullanımına bağlı olarak 

diĢeti hiperplazisi oluĢur(43,70,223). 

 

CsA, Tolypocladium inflatum Gams isimli fungustan elde edilen, nötral, 

lipofilik, siklik bir polipeptiddir. Halen kullanılan immünsupresif ilaçlar arasında 

etkinliği en yüksek olanıdır(20,48,126). Doku ve organ transplantasyonu ile ilgili pek 

çok deneysel modelde etkisi kanıtlanmıĢ bir immünsupresif ajan olan CsA 30 yıla yakın 

bir süredir klinik pratikte yaygın olarak kullanılmaktadır(186). CsA’nın klinik 

kullanıma girmesi ile, 1980’li yıllardan beri bir yıllık hasta yaĢamı %94’e, greft yaĢamı 

%86’ya yükselmiĢtir. CsA uygulanan hastalar ile CsA içermeyen tedavi protokolleri 

uygulanan hastalar karĢılaĢtırıldığında, CsA alan hastalarda daha az akut rejeksiyon 

atakları geliĢtiği, enfeksiyonun azaldığı ve hastanede kalma süresinin daha kısa olduğu 

saptanmıĢtır(9).  

 

Takrolimus (FK-506); CsA, rapamisin ve askomisin gibi makrolid lakton grubu, 

immünsupresif bir ajandır. Ġlk kez 1984 yılında Streptomyces tsukubaensis adlı bir 

mantardan üretilmiĢtir(21,80). Organ nakli yapılanlarda doku reddini önlemek için 

kullanılmaktadır(39,191). FK506’nın kendisi CsA ile karĢılaĢtırıldığında yaklaĢık 100 

kat daha aktiftir; ancak toksisitesi daha azdır(154). 

 

Kalsinörin inhibitörleri olan CsA ve takrolimusun(Tac) kullanılması ile oral 

kavitede en sık görülen yan etki diĢeti büyümesidir. DiĢeti büyümesi nakilden sonraki 
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ilk 6 ay içinde baĢlar,  diĢeti papilinde hafif bir değiĢiklikten bütün dental kuronu 

çevreleyecek kadar çeĢitli büyüklüğe ulaĢabilir. DiĢeti büyümesi genellikle diĢlerin 

vestibül yüzünde görülür. Sonuç olarak konuĢma, oklüzyon bozukluğu ve çiğneme 

zorluğu oluĢur. Bunlara bağlı olarak da beslenme yetersizliği ve özellikle çocuklarda 

diĢlenme kronolojisinde değiĢikliğe neden olabilir. DiĢeti büyümesi ağız hijyenini 

bozar. Bu da immün sistemi baskılanmıĢ olan hastalarda ciddi sonuçlara neden 

olabilecek oral sepsis odaklarının oluĢmasına neden olur(143).  

 

CsA kullanan hastalar arasında diĢeti büyümesi görülme oranı hastanın kalsiyum 

kanal blokörü kullanımı ile iliĢkili olarak %20-45 arasında değiĢmektedir. Tac’ın da yan 

etkileri arasında diĢeti büyümesi mevcut olup, hasta kalsiyum kanal blokörleri 

kullanmıyorsa hiperplazi prevalansı ve Ģiddeti kullanan hastalara göre daha azdır(143). 

 

CsA' ya bağlı oluĢan diĢeti hiperplazisinin mekanizmasını anlamaya yönelik 

oldukça kapsamlı araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu araĢtırmalarda böbrek hastalığının süresi, 

transplantasyon sonrası veriler, transplantasyon süresi, CsA kullanım süresi, diĢeti 

enflamasyonu ve insan lökosit antijen (HLA) fenotipi incelenmiĢtir. Bütün bu 

araĢtırmalara rağmen, niçin bazı hastalarda diĢeti hiperplazisi oluĢurken diğerlerinde 

oluĢmadığı henüz anlaĢılamamıĢtır(43,70). 

 

Ġlaçlara yanıt ve ilaçlara bağlı yan etkiler, ilaç metabolize eden enzimlerdeki 

genetik değiĢikliklere bağlı olarak aynı toplumdaki bireyler arasında farklılık gösterir. 

Bu fark ilaç direnci oluĢturan Multidrug Resistance-1 (MDR-1) genlerinin artmıĢ 

ekspresyonuna bağlı olabilir(14,18). 

 

P-glikoprotein; MDR-1 geni tarafından kodlanan bir proteindir. Ġnsan P-

glikoproteini renal proksimal tubulüsların luminal membranlarında, ince ve kalın 

bağırsakların mukoza hücrelerinin apikal yüzeylerinde, beyin ve testislerin endotelyal 

hücre kapillerlerinde, adrenal bezlerde ve hamilelerin uterusunun endometriumunda 

yüksek oranda bulunur. Bu doku dağılımı P-glikoproteinin ilaçları, zenobiyotikleri ve 

toksik metabolitleri ürin, safra ve bağırsak lümeni içine taĢıyarak beyine birikimini 

önleyen bir rol üstlendiğini düĢündürmektedir(102). 



 3 

CsA ve Tac MDR-1 geni tarafından kodlanan P-glikoprotein için bir substrattır 

(25). 

Hoffmeyer ve arkadaĢları(102) MDR-1 geninin 26. eksonunda 3435 pozisyonunda 

sitozin ve timinin yer değiĢtirmesiyle oluĢan bir polimorfizmi bildirmiĢlerdir. Bu Ģekilde 

3435TT ve 3435CC gen polimorfizmleri oluĢmaktadır(18).  

 

Bu çalıĢmada CsA ve Tac kullanan hastalarda MDR-1 geninde oluĢabilecek bu 

polimorfizmleri tespit etmek, aynı hastalarda meydana gelmiĢ olan diĢeti hiperplazisi ile 

iliĢkisini incelemek, diĢeti büyümesinde etkili genotipe sahip bireylere 

transplantasyondan sonra diĢeti büyümesini azaltmak için bir plak kontrol programının 

uygulanmasının ve genellikle tekrarlanması gereken cerrahi tedaviye gerek kalmadan 

ilaca bağlı diĢeti büyümesinin etkili bir Ģekilde tedavi edilebilmesinin sağlanması 

amaçlanmaktadır. 
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2.GENEL BĠLGĠLER 

2.1.Periodontal Hastalıklar 

 

Periodontal dokular, diĢeti, periodontal ligament, kök yüzeylerini kaplayan 

sement ve alveol kemiği gibi diĢleri destekleyen dokulardan oluĢmaktadır. Periodontitis, 

spesifik mikroorganizmalar/mikroorganizma gruplarının neden olduğu, periodontal 

ligament ve alveol kemiğinin cep oluĢumu, diĢeti çekilmesi veya her ikisiyle birlikte 

ilerleyen yıkımıyla sonuçlanan, diĢin destek dokularının enflamatuar hastalığı olarak 

tanımlanır. Enflamasyonun klinik bulgularının, ataçman kaybına neden olmaksızın 

diĢetiyle sınırlı olarak izlendiği enflamatuar hastalık ise gingivitis olarak adlandırılır 

(171). 

 

Hastalıkların sınıflandırılmaları; hastalığın etyolojisi, patogenezi ve tedavisi ile 

ilgili yapılan çalıĢmalarda ortak bir dil oluĢturulması açısından önemlidir. Fakat, 

periodonsiyumu etkileyen hastalıkların ve durumların sınıflandırılmasında eksiklikler 

olduğu görülmüĢtür. 1999’da toplanan Amerikan Periodontoloji Akademisi tarafından 

‘Periodontal Hastalıklar ve Durumların Sınıflandırılması’ adı altında yeni bir sınıflama 

önerilmiĢtir(171). Bu yeni sınıflamada, ‘Gingival Hastalıklar’ baĢlığı altında yeni 

eklenen bölümün alt sınıfları aĢağıdaki Ģekilde yapılmıĢtır: 

 

2.2.Gingival Hastalıklar 

 

A. Dental plak varlığına bağlı olarak geliĢen gingival hastalıklar 

     I. Sadece dental plakla iliĢkili gingivitis 

     II. Sistemik faktörler tarafından modifiye edilen gingival hastalıklar 

     III. Ġlaçlar tarafından modifiye edilen gingival hastalıklar 

          a. Ġlaca bağlı gingival hastalıklar 

              i. Ġlaca bağlı diĢeti büyümeleri 

              ii. Ġlaca bağlı gingivitisler 

      IV. Malnütrisyonla modifiye edilen gingival hastalıklar 

B. Dental plak varlığından bağımsız olarak geliĢen gingival lezyonlar 
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DiĢeti büyümelerinin, dağılım ve lokalizasyonlarına göre yapılan sınıflandırma ise 

aĢağıdaki gibidir: 

1- Lokalize diĢeti büyümeleri: Ağızda tek bir diĢe veya bir grup diĢe yakın diĢeti 

büyümeleridir. 

2- Generalize diĢeti büyümeleri: Bütün ağzı kaplayan diĢeti büyümeleridir. 

3- Marjinal diĢeti büyümeleri: DiĢeti kenarında sınırlı olan diĢeti büyümeleridir. 

4- Papiller diĢeti büyümeleri: Ġnterdental papille sınırlı diĢeti büyümeleridir. 

5- Diffüz diĢeti büyümeleri: DiĢeti kenarı, yapıĢık diĢeti ve papili içine alan diĢeti 

büyümeleridir. 

6- Ġzole diĢeti büyümeleri: Tümöre benzer saplı diĢeti büyümeleridir(36). 

 

2.3. DiĢeti Hastalıklarının Ortak Özellikleri  

 

• DiĢetinde sınırlı iĢaret ve semptomlar, 

• Lezyonun ciddiyetini artıran ve/veya lezyona sebep olan dental plak varlığı, 

• Ġnflamasyonun klinik belirtileri (Ödem ve fibrozis sebebi ile büyümüĢ diĢeti konturu, 

kırmızı ve/veya morumtırak renk değiĢimi, sulkuler ısıda yükselme, kanama, gingival 

eksudasyonda artıĢ), 

• Stabil periodonsiyum kaybında veya ataĢman kaybı olmayan bir periodonsiyumda 

stabil ataĢman seviyeleri ile iliĢkili klinik bulgu ve iĢaretler, 

• DiĢ etrafında ataĢman kaybı için olası prekürsör(baĢlatıcı) etki, 

• Etyoloji veya etyolojilerin ortadan kaldırılması ile geri dönüĢümlü olması, gibi genel 

özellikleri vardır(148). 

 

2.4.Ġlaca Bağlı DiĢeti Büyümeleri 

 

Hiperplazi, bir organın tamamının veya bir kısmının hacminde meydana gelen 

artıĢtır. Hiperplazideki bu artıĢa organın hücre sayısındaki çoğalma neden olur. 

Hipertrofi, organın hücresel elementlerindeki hacim artıĢından kaynaklanan bir 

büyümedir. Ġlaçlara bağlı olarak diĢetlerinde meydana gelen büyümeler ise hiperplazik 

büyümelerdir(90). DiĢeti büyümelerinin etyolojileri ve patogenezleri hakkındaki 

araĢtırmalarda bu büyümelerin lokalize iltihabi ve/veya sistemik nedenlere bağlı olarak 

ortaya çıktığı, bunlara ilaveten bazı ilaçların kullanımları sonucunda bir yan etki olarak 
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diĢeti büyümelerinin görüldüğü saptanmıĢtır. DiĢeti büyümeleri, plak kontrolünü 

zorlaĢtırması yanında estetik bozukluklar, yalancı cep oluĢumu ve sonrasında cep 

içindeki mikrobiyal aktivitenin artmasıyla ataĢman kaybı gibi olaylara yol açmaktadır. 

DiĢeti dokularında görülen büyümelerin temelinde çok sayıda değiĢik etken yer 

almaktadır. DiĢeti büyümesi, diĢeti hastalığının temel kriterlerinden biridir ve meydana 

gelmesinde iyatrojenik, kalıtımsal veya idyopatik sebepler söz konusu olabilir(91,170).  

 

Antikonvülsan, immünosupresan ve kalsiyum kanal blokeri gibi bazı ilaçların 

kullanımı, diĢetinde büyüme sonucu oluĢan estetik bozukluklara neden olur(149).  

 

DiĢeti büyümesinin yaygın klinik özellikleri çeĢitlilik içerir. Sıklıkla, ön bölgede 

meydana gelme eğilimi vardır. Yüksek oranda genç yaĢ grubunda, 3-6 aylık kullanım 

sonucunda bukkal ve marjinal diĢeti papilinde ağrısız lezyonlar olarak baĢlar ve 12 ay 

sonra maksimum dereceye ulaĢır. Bu aĢamada marjinaldeki ve papillerdeki lezyonlar 

birleĢir ve diĢin kuronunu örten bir kitle halini alır. BaĢlangıçta hiperplazik doku kolay 

kanamayan, soluk pembe renkli, sıkı, nodüler ve fibrotik görünümdedir. Bakteri plağı 

ve diğer irritanlar sebebi ile oluĢan enflamasyon; kızarıklık, ödem ve kanamaya yol 

açabilir. Tüm ağızda yaygın olabilmesine rağmen alt ve üst çene ön diĢlerin labial 

yüzeylerinde daha belirgindir. Periodonsiyumu etkilediği halde, kemik kaybı, ataĢman 

kaybı veya diĢ kaybı ile ilgisi yoktur( 32,128).  

 

Ġlaca bağlı diĢeti büyümesi, ilk defa 1939’da Kimball(133) tarafından anti-

epileptik bir ilaç olan fenitoinin kullanımı ile iliĢkili olarak tespit edilmiĢtir. Bu tarihten 

günümüze kadar yapılan çok sayıda vaka incelemesi ve araĢtırma sonucunda CsA, 

fenitoin ve kalsiyum kanal blokörleri olarak adlandırılan üç grup ilacın yan etki olarak 

diĢeti büyümesi yarattıkları kesin olarak saptanmıĢtır. Meydana gelen yan etki ile ilgili 

olarak çok sayıda çalıĢma olmasına rağmen, bu ilaçlar arasında mekanizma açısından 

belirgin bir iliĢki ortaya konulmamıĢtır(203). DiĢeti büyümesi, bu yan etkiye yol açtığı 

bildirilen ilaçları alan hastaların bir kısmında meydana gelmektedir. Ġki ayrı diĢeti 

fibroblast subpopulasyonu varlığından bahsedilmektedir. Bunlar ilaca bağlı diĢeti 

büyümesine gösterilen cevaba göre; cevap veren ve vermeyen gruplar olarak 

isimlendirilmektedirler. Ġnsanlar arasında gözlenen bu farklılıklar genetik özelliklerle 

açıklanabilir. DiĢeti fibroblastlarının değiĢik uyaranlara gösterdikleri cevaplarda 
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fonksiyonel heterojenite mevcut olduğu düĢünülmektedir(56). Ġlaca bağlı diĢeti 

büyümelerindeki histolojik görünüm açısından; düzensiz, çok sayıda tabaka içeren, 

değiĢik kalınlıklarda parakeratinize epitel ve bağdokusu içeren epitel uzantılarına 

rastlanılabilmekte ve düzensiz olarak sıralanmıĢ kollajen lif demetleri bunlarla iliĢkide 

olabilmektedir. Bağ dokusunun ise, yüksek oranda vaskülarize olduğu ve bu bölgede 

iltihabi hücre infiltratlarının lokal birikimlerinin gözlenebileceği saptanmıĢtır(187). 

Klinik görünüm açısından ilaca bağlı diĢeti büyümesinin palatal veya lingual bölgelere 

göre labial bölgelerdeki diĢetinde daha fazla oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Büyüme arttıkça 

komĢu papil ile birleĢmekte ve diĢetine lobuler bir görünüm vermektedir. Büyüme 

yapıĢık diĢeti ile sınırlıdır, fakat koronole doğru geliĢip okluzyon, mastikasyon ve 

fonasyonu engelleyebilmektedir(242). 

 

2.4.1.Ġlaca Bağlı DiĢeti Büyümelerinin Prevalansı 

 

Her ilaç grubu için doğru prevalans yüzdelerini belirtmek, yayınlarda bildirilen 

prevalans farklılıklarından dolayı oldukça zordur. Bu farklılıklar aĢağıda sıralananan 

faktörlerden kaynaklanabilir; 

 

■ DiĢeti büyümesi değerlendirmesinin tıp hekimleri ya da diĢ hekimleri tarafından 

yapılması, 

■ Farklı diĢeti büyümesi değerlendirme metotları kullanılması, 

■ Ayakta tedavi gören ya da yatarak tedavi gören hasta gruplarına odaklanma, 

■ Tedavi edilen sistemik hastalık tipi, 

■ Hastaların yaĢı, 

■ Kombine kullanılan ilaçlar, 

■ Altta yatan periodontal durum, 

■ Diğer faktörler(203). 

 

Fenitoine bağlı diĢeti büyümesi ilaç kullanan bireylerin yaklaĢık %50’sinde (0- 

84,5) görülmektedir(203). Kalsiyum kanal blokörlerinden nifedipin kullanan bireylerde 

bu değer %20’dir(73). Verapamil, diltiazem, felodipin ve amlodipin kullanımı sonucu 

oluĢan diĢeti büyümesi prevalansı, nifedipine bağlı oluĢandan daha düĢüktür. CsA için 

rapor edilen değerler oldukça farklıdır, yaklaĢık olarak %25-30 (%12.5-84.6) 
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civarındadır(143,208,203). Pediatrik kalp transplantasyon hastaları, bu hastalarda 

hücrelerin daha hızlı çoğalabilmelerinden dolayı CsA’ya bağlı diĢeti büyümesine daha 

yatkındır; farklı derecelerde (%97’ye varan) diĢeti büyümesi saptanmıĢtır(134).  

 

2.4.2.Ġlaca Bağlı DiĢeti Büyümelerinde Risk Faktörleri 

 

Ġlaca bağlı diĢeti büyümelerinin patogenezi henüz tam olarak 

açıklanamamıĢtır(205). DiĢetini oluĢturan bileĢenlerle ilaçlar arasındaki iliĢkiyi 

etkileyen faktörler aĢağıdaki Ģekilde sıralanmıĢtır: 

 

1.YAġ, CĠNSĠYET ve DĠĞER DEMOGRAFĠK DEĞĠġKENLER 

 

2.ĠLAÇ DEĞĠġKENLERĠ 

-Doz                                                                   -DOS Ġlaç Konsantrasyonu 

-Serum/Plazma Ġlaç Konsantrasyonu                 -Salya Ġlaç Konsantrasyonu 

 

3.KOMBĠNE KULLANILAN ĠLAÇLAR 

- CsA+ Kalsiyum kanal blokörü                          - CsA + Azatioprin 

- CsA + Prednizolon                                            -Fenitoin + hepatik enzim indükleyiciler 

 

4.PERĠODONTAL DEĞĠġKENLER 

-Gingival enflamasyon 

-Plak 

-Transplant öncesi mevcut büyüme 

 

5. GENETĠK FAKTÖRLER 

-Fibroblast heterojenitesi 

-CYP polimorfizmleri 

-HLA fenotipleri(203).   

 

2.4.2.1. YaĢ ve diğer demografik değiĢkenler: Özellikle fenitoin ve CsA kullanan 

bireylerde yaĢın önemli bir risk faktörü olduğu belirtilmiĢtir(56). Fenitoine bağlı diĢeti 

büyümeleriyle ilgili yapılan çalıĢmalar, özellikle gençlerin risk altında olduğunu 
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göstermiĢtir. Kalsiyum kanal blokörleri genelde orta ve ileri yaĢtaki hastalarda 

kullanıldığı için, yaĢ, bu hastalarda üzerinde durulan bir risk faktörü olarak 

görülmemektedir(203). Fakat, CsA ve kalsiyum kanal blokörünü kombine kullanan 

hastalarda yaĢ risk faktörü olarak tanımlanmıĢtır(56,98,212,222). Bu gözlemler hayvan 

çalıĢmalarıyla desteklenmiĢtir(163). Diğer çalıĢmalarda özellikle çocuk organ transplant 

hastalarında diĢeti büyümesi üzerinde durulmuĢtur(7,123). Bu çalıĢmalara katılan 

hastalarda klinik olarak anlamlı diĢeti büyümesi görülen çocuk sayısı, eriĢkinlere göre 

daha fazla (%52) bulunmuĢtur(203). Bu üç ilaç grubunun neden olduğu diĢeti büyüme 

prevalansındaki farklılıklar, ilaçların kullanıldığı farklı yaĢ gruplarını yansıtır. Örneğin 

fenitoin daha çok genç yaĢtaki hastalarda, kalsiyum kanal blokörleri orta ve ileri yaĢtaki 

hastalarda, CsA ise geniĢ bir yaĢ aralığındaki hastalarda kullanılmaktadır(96). Özellikle 

CsA için yaĢın risk faktörü olduğu bilinmektedir. Bu iliĢki, dolaĢımdaki androjenler ve 

fibroblastlar arasındaki etkileĢimle açıklanabilir. Gingival fibroblastlar, testesteronu 5α-

dihidrotestesterona kolayca metabolize edebilir. Gingival fibroblastların testesteronu 

metabolize etmesi, ortama fenitoin eklendiği zaman artmaktadır. CsA ve nifedipine 

bağlı diĢeti büyümelerinden eksize edilen dokularda androjen metabolizmasında benzer 

artıĢ görülmektedir(213). Adolesan ve genç eriĢkinlerde dolaĢımdaki androjen düzeyi 

daha fazladır ve androjen metabolitleri gingival fibroblastların subpopulasyonlarına etki 

edebilir. Bu yolla kollajen sentezinde artıĢa ve/veya kollajenaz aktivitesinde azalmaya 

neden olabilir(203). 

 

Cinsiyet: Cinsiyetin ilaca bağlı diĢeti büyümelerinde risk faktörü olup olmadığını 

araĢtıran çok az çalıĢma vardır. Çoğu CsA çalıĢmasında erkek birey daha fazladır, 

çünkü organ transplantasyonu (özellikle kalp transplantasyonu) daha çok erkeklere 

yapılmaktadır. Yapılan çalıĢmalar, ilaca bağlı diĢeti büyümesinin oluĢma riskinin ve 

Ģiddetinin erkeklerde daha fazla olduğunu göstermiĢtir(225). Diğer bir çalıĢmada, 

kalsiyum kanal blokörü kullanan erkeklerde kadınlardan 3 kat daha fazla diĢeti 

büyümesi gözlenmiĢtir(73). Yapılan hayvan çalıĢmalarında da benzer sonuçlar 

bulunmuĢtur; erkek fareler diĢeti büyümesine diĢi farelerden daha yatkındır(106). DiĢeti 

büyümesinin oluĢması için bir serum eĢik değeri olduğu ve erkeklerde bu düzeyin daha 

düĢük olduğu üzerinde durulmuĢtur(202). Özellikle CsA ve kalsiyum kanal blokörü 

kullanan erkek bireylerin kadınlara göre diĢeti büyümesi oluĢmasına daha yatkın olduğu 

ve diĢetindeki değiĢikliklerin daha Ģiddetli görüldüğü yönünde kanıtlar artmaktadır. Bu 
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durumun mevcut periodontal faktörler, farmakolojik değiĢkenler ya da hormonal bir 

kofaktörle iliĢkisi olup olmadığı üzerinde durulmalıdır. 

 

2.4.2.2. Ġlaç DeğiĢkenleri: DiĢeti büyümesinin Ģiddeti ve yaygınlığı ile ilaç 

değiĢkenlerinin (ilacın kullanım süresi, dozu, serum ve salya konsantrasyonları) 

arasındaki iliĢkiyi saptamaya yönelik çalıĢmaların sonuçları farklılıklar göstermektedir. 

Sonuçlardaki farklılıkların çoğu, diĢeti büyümesini değerlendirme yöntemi, kan 

örneğinin alınma zamanı, çalıĢmaya katılan hasta sayısındaki değiĢiklikler ve ilacın 

farmakokinetik profilini etkileyebilecek diğer faktörlere bağlanabilir. Ġlaç dozu, diĢeti 

değiĢiklikleri için zayıf bir belirleyicidir. Dozu hastanın vücut ağırlığıyla 

iliĢkilendirmek, dozajın ve diĢeti büyümesiyle iliĢkisinin daha anlamlı Ģekilde 

yorumlanması açısından daha doğrudur. Organ transplant hastalarında CsA preparat 

tipinin diĢeti büyümesi geliĢmesine katkısı olabilir(240). Pediatrik hastalar üzerinde 

yapılan bir çalıĢmada CsA solüsyonu kullanan hastaların %37’sinde, kapsül 

kullananların %43’ünde diĢeti büyümesi gözlenmiĢtir. Buna karĢın, ilacı sıvı formda 

alanlarda salyada CsA düzeyinin, kapsül formda alanlardan çok daha fazla olduğu 

kaydedilmiĢtir(161). DiĢetindeki değiĢikliklerin baĢlaması için ilacın dokularda belli bir 

eĢik değere ulaĢması gerektiği ve bu eĢik değerin bireyden bireye farklılık gösterdiği 

konusunda birçok yazar hemfikirdir(203). 

 

2.4.2.3. Kombine kullanılan ilaçlar: Organ transplant hastaları, sadece Tac veya CsA 

kullanıp monoterapi alabildikleri gibi, diğer bir immünosupresan (örn. Azatioprin, 

mikofenolat mofetil, mikofenolat sodyum), kortikosteroid (örn. prednisolone), ve/veya 

kalsiyum kanal blokörünü (örn. nifedipin) de kombine kullanabilmektedir(109). Organ 

transplant hastalarının çoğunda CsA’ya bağlı oluĢan hipertansiyon ve nefrotoksisitenin 

tedavisi için nifedipin kullanılmaktadır. Kalsiyum kanal blokörü ve CsA’nın birlikte 

kullanımının, bu ajanların tek baĢına kullanımına nispeten, daha fazla diĢeti büyümesine 

neden olabileceği gösterilmiĢtir(227). EriĢkin organ transplant hastaları prednizolon 

ve/veya azatioprin de kullanmaktadır. Bu iki ilaç diĢeti büyümesinin oluĢmasına karĢı 

koruyucu olarak görev yapmaktadır. Bu koruyucu etkileri, plağa bağlı oluĢan gingival 

enflamasyon üzerinde antienflamatuar etkilerinden dolayı oluĢabilir. Yapılan bazı 

çalıĢmalarda azatioprin ve prednizolonun diĢeti büyümesini azalttığı gösterilmiĢtir(96). 
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2.4.2.4.Periodontal DeğiĢkenler: Plak kontrolünün iyi olmaması ve diĢeti 

enflamasyonu, kullanılan ilaca bakılmaksızın, ilaca bağlı diĢeti büyümesini 

Ģiddetlendirir. Bu bulgular ıĢığında oral hijyen diĢeti büyümesi için anlamlı bir risk 

faktörü olarak düĢünülse de(73,134,180,212,225,227) aksini söyleyen çalıĢmalar da 

vardır(205,238). Bakteriyel plak ve diĢeti büyümesi arasındaki iliĢkiye dair kanıtların 

çoğu kesitsel çalıĢmalardan elde edilmiĢtir, plağın diĢeti büyümesine katkısı olan bir 

faktör mü olduğu yoksa diĢeti değiĢiklikleri sonucunda mı oluĢtuğu tam olarak açıklığa 

kavuĢmamıĢtır(203). 

 

Seymour ve Smith(203), 1991’de yaptıkları çalıĢmada oral hijyen programının 

diĢeti büyümesi üzerine etkisi incelenmiĢler, plak kontrolü ve gingival irritanların 

uzaklaĢtırılmasının CsA’ya bağlı diĢeti büyümesini inhibe edemediğini göstermiĢlerdir. 

Oral hijyenin sağlanması, hastaya fayda sağlamasına rağmen, diĢeti büyümesinin 

oluĢmasını engelleyemez. Yapılan bir çalıĢmada 100 organ transplantasyon hastasında, 

oral hijyen motivasyonuyla periodontal durumda iyileĢme sağlanmasına rağmen, 

hastaların %43’ünde diĢeti büyümesi kaydedilmiĢtir(212). Tüm bu bulgular göz önüne 

alındığında, iyi oral hijyenin CsA’ya bağlı diĢeti büyümesinin Ģiddetini, lezyonun 

enflamatuar komponentini elimine ederek azaltabileceği, iyi oral hijyenin sağlanmasının 

tek baĢına diĢeti büyümesini engelleyemeyeceği sonucuna varılmıĢtır(203). 

 

Kalsiyum kanal blokörleriyle ilgili yapılan birçok çalıĢmada, plak ve diĢeti 

enflamasyonunun ilaca bağlı diĢeti büyümesi için önemli birer risk faktörü oldukları 

gösterilmiĢtir(27,28). Benzer Ģekilde birçok çalıĢmada da nifedipine bağlı diĢeti 

büyümesi ve plak arasında iliĢki saptanmıĢtır(163,227). 

 

2.4.2.5. Genetik Faktörler: Ġlaç kullanımına baĢlamayı takiben hastalarda görülen 

farklı diĢeti cevabı, fibroblastların heterojenitesiyle açıklanmaya çalıĢılmıĢtır(202). 

Fenitoin, CsA ya da kalsiyum kanal blokörü kullanan tüm hastalarda diĢeti büyümesi 

gözlenmemektedir. Bu bireyler arası farklılıklar genetik predispozisyona bağlı 

olabilir(206). 

 

Ġlaçların membranlardan geçiĢini kontrol eden MDR-1 geninin kodladığı P-

glikoproteinde oluĢabilecek gen polimorfizmi ile diĢeti büyümesi arasında iliĢki 
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olabileceği düĢünülmüĢtür. CsA, Tac ve kalsiyum kanal blokörleri ABCB1 gen 

ailesinden olan MDR-1 tarafından kodlanan P-glikoprotein için substrattırlar. Bu 

protein adenozin trifosfat(ATP) bağımlı bir membran taĢıma proteinidir. DiĢeti 

büyümesine neden olan CsA ve kalsiyum kanal blokörlerinin P-glikoproteinin substratı 

olması ve bu gende bazı polimorfizmlerin görülmesi nedeniyle MDR-1 gen 

polimorfizmlerinin diĢeti büyümesi oluĢması ve sıklığı ile iliĢkili olabileceği 

düĢünülmüĢtür(68,69,70).    

 

Ġlaçları metabolize eden enzimler ve diĢeti büyümesi iliĢkisi üzerinde de 

durulmuĢtur. Fenitoin, CsA ve nifedipinin üçü de hepatik sitokrom P450 enzimi 

tarafından metabolize edilir. Sitokrom P450 geni, ilaç düzeylerinde bireyler arası 

farklılıklara neden olacak Ģekilde polimorfizmler göstermektedir. Ġlaç metabolizmasına 

kalıtımla geçen bu varyasyonlar, hastalarda ilaçların serum ve doku konsantrasyonlarını 

etkileyerek diĢeti cevabını değiĢtirebilir. Sitokrom P450 varyasyonu ilaca bağlı diĢeti 

büyümesi için bir risk faktörü olsa da, bu bilgi klinikte kullanıma elveriĢsizdir. DiĢeti 

büyümesi için diğer bir genetik marker da insan lenfosit antijeni (HLA) 

ekspresyonudur. HLA’nın incelenmesi genellikle organ transplant hastalarında 

yapılmıĢtır, çünkü HLA fenotipi organ transplantasyonu öncesinde zaten 

tanımlanmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda HLA-DR1 pozitif olan hastalarda diĢeti 

büyümesine karĢı belli bir koruyuculuk saptanırken, HLA-DR2 pozitif olanların bu yan 

etkiye daha yatkın olabileceği belirtilmiĢtir(41,178). HLA-A19 ekspresyonunun ilaca 

bağlı diĢeti büyümesine yatkınlığı artırdığı ve HLA-B37 ekspresyonunun anlamlı bir 

risk faktörü olduğunu gösteren çalıĢmalar vardır(147,224). Yapılan diğer bir çalıĢmada 

CsA kullanan renal transplant hastalarında IL-6 gen polimorfizmi ile diĢeti büyümesi 

arasında herhangi bir iliĢki saptanmamıĢtır(69). 

 

2.4.3.Ġlaca Bağlı DiĢeti Büyümelerinin Patogenezi 

 

Ġlaca bağlı diĢeti büyümelerinin hepsinin epitelde büyüme ile farklı derecelerde 

enflamasyonla birlikte fibrotik ya da büyüme gösteren bağ dokusu içerdiği kabul 

görmektedir. Enflamasyonun derecesi, fibrozis ve hücresel oluĢu, ilacın kulanım süresi, 

dozu, tipi, oral hijyen düzeyine ve hastanın çevresel etkiler ve genetik faktörlerce 

Ģekillenen bireysel yatkınlığına bağlıdır. ÇeĢitli büyüme hormonları ve enflamatuar 
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sitokinlerin, gingival fibroblastlara ilacın etkisindeki rolleri üzerinde birçok çalıĢma 

yapılmıĢtır(13,229). DiĢetinde ilaç kullanımına bağlı olarak çeĢitli değiĢiklikler  

meydana gelir. 

 

2.4.3.1. DiĢeti Bağ Dokusunda Meydana Gelen Ġlaca Bağlı DeğiĢimler 

Tüm ilaca bağlı diĢeti büyümelerinin ortak histopatolojik bulgusu bağ dokusu 

matriksindeki artıĢtır ve bu nedenle bağ dokusu üzerinde birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Bu 

çalıĢmalar, kollajen üretimi ve kollajen metabolizmasının araĢtırılması olmak üzere iki 

ayrı grupta toplanabilir. DiĢeti fibroblastları tarafından kollajen üretimi, kollajeni 

düzenleyen mekanizmalarca ayarlanır. Hücre içi parçalanma mekanizması, 

metalloproteinaz sentezi ve inhibitörleri ve ayrıca metalloproteinazın doku inhibitörleri 

(TIMPs) tarafından düzenlenmektedir. Fenitoine bağlı diĢeti büyümelerinde diĢeti 

fibroblastlarının aĢırı miktarda kollajen üretimine ve sabit düzeyde kollajen mRNA’da 

artıĢa neden olduğu ve kollajen parçalanmasında bir azalma olmadığı 

bildirilmiĢtir(206).  

 

Hücre kültürü çalıĢmalarından, hem fenitoin hem de nifedipinin kollajen gen 

ekspresyonu üzerine etkilerinin araĢtırılması için yararlanılmıĢtır. Ancak çalıĢmalardan 

farklı sonuçlar elde edilmiĢtir. Bu çalıĢmaların sonuçlarına göre hem fenitoin hem de 

nifedipin, tip I ve tip IV kollajen genlerinin ekspresyonunu etkileyebilmektedir. Diğer in 

vitro çalıĢmalara göre kültüre edilen diĢeti fibroblastlarında CsA’nın kollajen sentezini 

artırdığı ancak DNA sentezini artırmadığı bildirilmiĢtir. Özellikle CsA’ya bağlı 

değiĢikliklerin prokollajen tip I artıĢıyla bağlantılıdır. Ġlacın fibroblastlardaki etkisi, tip I 

prokollajen mRNA’nın artıĢıyla iliĢkilendirilmiĢtir, bu artmıĢ sentez ve salımı iĢaret 

etmektedir. CsA’nın moleküler düzeyde diĢeti fibroblastları üzerine etkisi henüz tam 

olarak bilinmemektedir. CsA’nın, özel membran reseptörleri ya da siklofilin aracılığıyla 

etkisini gösteriyor olabileceği üzerinde durulmuĢtur. Her iki mekanizma da prokollajen 

gen ekspresyonunun artıĢıyla sonuçlanmaktadır. Apoptoz, enflamasyon ve konak 

immün cevabının düzenlenmesinde kritik rol oynar. Doku dengesi, hücre çoğalması ve 

hücre ölümü arasındaki dengeyle sağlanır(206). 

 

CsA’ya bağlı diĢeti büyümesinde apoptozun rolü üzerindeki bir çalıĢmada, 

keratinositler üzerine CsA’nın etkileri incelenmiĢtir. CsA kullanan renal transplantlı 



 14 

hastalarda diĢeti büyümesindeki apoptoz boyutunun, sağlıklı bireylerde enflame 

diĢetindekiyle aynı olduğu sonucuna varılmıĢtır. CsA varlığında farklı hücre tiplerinde 

apoptoz çalıĢmaları, CsA’nın ilaca bağlı diĢeti büyümesi patogenezindeki rolünü açığa 

çıkaracaktır(6). Yapılan diğer bir çalıĢmada, CsA’ya bağlı diĢeti büyümesinin 

patogenezinde apoptozun inhibisyonu ve bcl-2’nin (hücre ölümünü engelleyen/belirgin 

Ģekilde azaltan protein) aĢırı ekspresyonunun rol alabileceği sonucuna varılmıĢtır(30). 

 

ÇeĢitli hücre kültürü çalıĢmaları sonucunda ilaçlar tarafından indüklenen 

kollajen sentezi diĢeti büyümelerinin patogenezi açısından önemli bir bulgudur. Ancak 

elde edilen sonuçlar arasındaki farklılıkların, deney tekniklerindeki çeĢitlilikler ve bu 

deneylerde kullanılan diĢeti fibroblastlarının farklı heterojeniteye sahip olmasından 

kaynaklandığı belirtilmiĢtir(206). 

 

2.4.3.2. Kollajen Olmayan Matriks 

ÇeĢitli ilaçlara bağlı diĢeti büyümelerinin açıklanması konusunda kollajen 

olmayan matriks (glikozaminoglikan ve proteoglikanlar) üzerine yapılan çalıĢmalar bu 

fenomenin olası mekanizmalarından birine açıklık getirmiĢtir. Bu kollajen olmayan 

matriks normal bireylerde diĢeti dokusunun %7’sini oluĢtururken, fenitoin kullanan 

hastalarda %20’sini oluĢturur. Fenitoine bağlı diĢeti büyümesi görülen hastalarda, diĢeti 

bağ dokusu, kollajen matrikse göre daha yüksek hacimde kollajen olmayan matriks 

içerir(53,54,206). 3H-glikozamin kullanımıyla CsA ve nifedipinin kollajen olmayan 

matriks üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. Bu madde hem sülfate hem de sülfate olmayan 

glikozaminoglikanlar içerisine katılmıĢtır. Hem nifedipin hem de CsA’ya bağlı diĢeti 

büyümesi gösteren bir bireyden elde edilen fibroblastlar 3H-glikozamini, in vitro olarak 

CsA’ya maruz bırakılan normal fibroblastlardan farklı Ģekilde metabolize etmektedir. 

Bu bilgiler vivo ortama aktarıldığında, CsA ve nifedipin dokularda artmıĢ oranda sülfate 

olmamıĢ glikozaminoglikan üretimine neden olduğu sonucuna varılmaktadır(244). 

 

2.4.3.3. Bağ Dokusu Metabolizmasındaki DeğiĢimler 

Fenitoine bağlı diĢeti büyümesi konusunda yapılan in vitro çalıĢmalara öncülük 

eden Goultchin ve Shoskan(1980), büyümenin kollajen üretimindeki artıĢtan çok 

kollajen yıkımındaki eksiklikten kaynaklandığını göstermiĢlerdir.  Bu sonuç, fenitoine 

bağlı diĢeti büyümesi gözlenen hastalardan elde edilen fibroblastların inaktif kollajenaz 
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üreterek kollajen birikimine neden oldukları kanıtlanarak desteklenmiĢtir(93,206). CsA, 

fenitoin ve nifedipinin normal diĢeti fibroblastları üzerindeki kollajenaz aktivitesine 

etkilerini değerlendiren baĢka bir çalıĢmanın sonuçları, bu hipotezi desteklemiĢtir(245). 

Bu çalıĢmaya göre, C14–kollajen parçalanmasıyla kollajenaz aktivitesi ölçülmüĢ ve 

kollajenaz aktivitesini nifedipinin arttırdığı, fenitoinin azalttığı ve CsA’nın etkilemediği 

bildirilmiĢtir. Ġlaçlara bağlı oluĢan kollajenaz inhibisyonu hipotezinin, diĢeti 

büyümesine neden olan bu üç ilacın ortak özelliklerinden biri olmadığı sonucuna 

varılmıĢtır. Bu konuda pek çok çalıĢması bulunan araĢtırmacıların çalıĢma sonuçlarına 

göre, diĢeti fibroblastları kollajenaz ve TIMP sentezleyebilme yeteneklerine göre 

heterojen karakterdedirler ve ortamda CsA’nın bulunup bulunmamasına göre fibroblast 

alt grupları arasında farklı cevaplar oluĢturma özelliği gösterirler. AraĢtırmacılar, bu 

sonuçlara göre TIMP sentezindeki artıĢın kollajenazın azalmasından daha önemli 

olabileceğine karar vermiĢlerdir. Yapılan çalıĢma sonuçlarındaki farklılıkların fibroblast 

heterojenitesinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. Ayrıca özellikle in vitro modelde 

diĢeti fibroblastları ile ilaçlar arasındaki iliĢkiyi etkileyen enflamatuar bileĢenin 

eksikliğinin araĢtırmacıların gözden kaçırmamaları gereken bir konu olduğu üzerinde 

durulmuĢtur(206). 

 

2.4.3.4. Histopatoloji, Ultrastrüktürel Faktörler ve Enflamatuar DeğiĢimler 

Tüm ilaca bağlı diĢeti büyümelerinin histopatolojik görünümleri benzerdir. 

DiĢeti hiperplazisinin histopatolojisinde diĢetini örten çok katlı yassı epitel tabakası 

kalındır ve ince keratinize bir katmana sahiptir. Akantoz ve retepegslerin proliferasyonu 

ile birlikte, bağ dokusunda fibroblast ve kollajen liflerinin yapımı artmıĢtır. Kollajen 

lifler, artmıĢ esas madde ile daha kısa ve ince görünür. Bağ dokusuna gerilme direnci 

sağlayan oxytalan liflerin sayısı artmıĢtır. Ġlaca bağlı olası farklılıklar sadece 

immünohistokimyasal boyama ya da elektron mikroskobisi tekniğiyle tespit 

edilebilmektedir(67,206). CsA’ya bağlı diĢeti büyümelerinde, elektron mikroskobuyla 

diĢeti fibroblastlarının azalmıĢ sitotoksik ya da dejeneratif değiĢimlere neden olan aktif 

protein sentezi ve salımı incelenmiĢtir. Yapılan bir çalıĢmada, çok sayıda 

‘miyofibroblast’ adı verilen, semiperiyodik yoğun düğümleri olan mikroflaman bandlar 

içeren, özel çekirdek yapılı hücrelerin varlığı saptanmıĢtır. ‘Modifiye fibroblast’ olarak 

adlandırılan bu türden hücreler fibroplazi ile karakterize olan çeĢitli patolojik koĢullarda 

bulunmuĢtur. DiĢeti fibroblastlarındaki değiĢimlerin plak tarafından indüklenen 
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enflamasyona karĢı ilaç tarafından indüklenen bir tepki ya da bunun tam tersi olarak 

yorumlanabileceği sonucuna varılmıĢtır(206). 

 

CsA tarafından indüklenen diĢeti büyümelerinin ilaca karĢı hipersensitiviteden 

kaynaklandığı hipotezi öne sürülmüĢtür. Bu hipotezin temelinde fibröz madde ile 

karĢılaĢtırıldığında görülen amorf madde ve diĢeti dokularındaki plazma hücresi 

infiltrasyonu yatmaktadır. CsA’nın selektif olarak immün sistemi baskılama özelliği ve 

interlökinlerin inhibisyonuna neden olması, bu konudaki çalıĢmaların yoğunlaĢmasına 

neden olmuĢtur. Yapılan in vitro bir çalıĢmada, insan diĢeti fibroblast hücrelerinin 

nifedipin ve IL-1β’ya aynı anda maruz bırakıldığında, kollajenöz protein sentezlerinde 

artıĢ olduğu bildirilmiĢtir. IL- 1β’nın yanı sıra, IL-6’nın da bu ilaçlara karĢı diĢetinin 

fibrojenik cevabında rolü olabileceği belirtilmiĢtir(237). CsA’ya bağlı diĢeti büyümesi 

olan bölgelerden elde edilen fibroblastların da enflame veya normal diĢetine göre daha 

fazla IL-6 sentezledikleri görülmüĢtür(167). CsA, nifedipin ve fenitoinin IL-1β ile 

sinerjistik etki göstererek, bu sitokinin diĢeti fibroblastlarından in vitro salımının arttığı 

gösterilmiĢtir. CsA’nın selektif immünsupresif etkisi nedeniyle CsA’ya bağlı diĢeti 

büyümelerindeki lenfosit infiltrasyonu üzerinde yapılan çalıĢmada, hakim hücre tipinin 

plazma hücreleri olduğu ve az sayıda lenfosit gözlendiği bildirilmiĢtir(63). 

 

Renal transplantasyon geçiren hastalarda yapılan baĢka bir çalıĢmada, CsA 

kullanan bireylerde, kontrol grubuna göre fazla sayıda monosit/makrofaj (CD68) alt 

grubu, plazmasitoid hücreler ve toplam T-lenfositi tespit etmiĢlerdir. Yardımcı (CD4) 

ve sitotoksik (CD8) T-lenfositleri sayısında da farklılıklar tespit edilmiĢtir, CD4/CD8 

oranı da kontrol grubuna oranla daha yüksek bulunmuĢtur. CD4 ve CD8 lökosit alt 

gruplarındaki artıĢla diĢeti büyümesi Ģiddeti arasında bir korelasyon olduğu 

belirtilmiĢtir. Ġntraepitelyal bölgede CsA, CD4, CD8 ve CD68 birikimi tespit 

etmiĢlerdir. Bu bulgulara göre lökosit alt gruplarının bu Ģekilde birikiminin diĢeti 

büyümesinin geliĢmesinde rol aldığı düĢünülmüĢtür. Bu hücreler lokal olarak plağa 

bağlı enflamatuar faktörleri düzenlemekte, bu olaydan özellikle fibrojenik faaliyet 

gösteren lenfokinler de etkilenmektedir(174). Bulut ve arkadaĢları(29), CsA tedavisi 

gören test grubu ve sağlıklı bireylerden oluĢan kontrol grubunda gingival büyüme 

gözlenen dokularda enflamatuar değiĢimlerin boyutunu saptanmayı, bu gruplarda iyi 

bilinen/ yeni olan ve henüz üzerinde çalıĢma yapılmamıĢ hücresel antijenlerin 
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ekspresyonunun kıyaslamayı amaçladıkları çalıĢmalarında, CD45, CD45RA, CD11a, 

CD162, CD227, CD231, B-F45 ve SCF87 açısından CsA ve kontrol grupları açısından 

anlamlı farklılık saptamıĢlar, lökosit aktivasyon antijenlerinin CsA’ya bağlı diĢeti 

büyümelerinde önemli rolü olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

 

ÇeĢitli hücre kültürü ve immünohistokimyasal çalıĢmalar, plağa bağlı oluĢan 

enflamatuar değiĢimlerin ilaca bağlı diĢeti büyümelerinin patogenezinde rol aldığını 

göstermektedir(206). DiĢeti büyümelerinin temelinde tek bir faktör yatmadığı kabul 

edilmiĢtir. 

 

2.4.3.5. Büyüme Faktörleri Üzerine Ġlaçların Etkisi 

 

Son yıllarda yapılan hücresel ve moleküler düzeydeki çalıĢmalar, bağ dokusu 

homeostazisini kontrol eden çeĢitli büyüme faktörlerini ortaya çıkarmıĢtır. Bu büyüme 

faktörleri ilaçlar için önemli hedeflerdir ve bunların aktivasyonuyla ilaçlara bağlı diĢeti 

büyümelerinin patogenezi üzerinde etkilerinin olduğu düĢünülmektedir. Epidermal 

büyüme hormonu (EGF), transforming growth faktör β (TGF β), bazik fibroblast 

büyüme faktörü (bFGF), bağ dokusu büyüme faktörü (CTGF), trombosit kaynaklı 

büyüme faktörü (PDGF), trombosit kaynaklı büyüme faktörü B (PDGF-B) gibi büyüme 

faktörlerinin ilaca bağlı diĢeti büyümelerinin patogenezinde rol oynayabilecekleri 

gösterilmiĢtir(65). 

 

2.4.4.Ġlaca Bağlı DiĢeti Büyümesinin Klinik Görüntüsü ve Önemi 

 

2.4.4.1.Ġlaca Bağlı DiĢeti Büyümesinin Klinik Görüntüsü: 

Ġlaca bağlı diĢeti büyümelerinin genel özellikleri aĢağıdaki gibi sıralanır: 

1) Hastalar arasında ve aynı hastada farklı bölgelerde değiĢiklik gösteren farklı 

oranlarda diĢeti büyümesi gözlenebilir. 

2) DiĢeti büyümesi, sıklıkla anterior bölgede oluĢma eğilimindedir. 

3) Çocuklarda görülme prevalansı daha yüksektir. 

4) Ġlaç kullanımına baĢlamayı takiben 3 ayda büyüme baĢlar. 

5) DiĢeti büyümesi miktarına bağlı olarak diĢeti konturu değiĢir. 

6) DiĢeti büyümesi interdental papilde baĢlar. 
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7) DiĢeti renginde değiĢiklik gözlenir. 

8) Gingival eksudada artıĢ gözlenir. 

9) Sondalamada kanama artar. 

10) Kemik kaybı olan veya olmayan diĢetinde gözlenebilir, ataçman kaybıyla iliĢkili 

değildir. 

11) Büyümeler, lokal faktörlerin neden olduğu enflamasyonun derecesine bağlı olarak 

ödemli veya fibrotik olabilir. 

12) Plak varlığına bağlı olarak artmıĢ enflamatuar yanıt görülür. 

13) Dental plağın eliminasyonu, lezyonların Ģiddetini sınırlayabilir. 

14) Bu hastalar, antikonvülsan, kalsiyum kanal blokörleri ya da immünosupresan ilaç 

gruplarından en az birini kullanıyor olmalıdır(148). 

 

DiĢetinin büyük bir kısmı yüksek seviyede kollajen içeren bağ dokusundan 

oluĢmuĢtur. Periodontal yapılarda yüksek seviyede bir kollajen turnoveri mevcuttur(98) 

Organ veya eksplant kültürlerindeki kollajen sentezine yönelik araĢtırmalar, genellikle 

daha çok kollajene spesifik bir aminoasit olan hidroksiprolin seviyelerinin ölçümü ile 

kollajen seviyesinin saptanabileceğini göstermiĢtir(4). Glukozaminoglikanlar bağ 

dokusu ana maddesi içinde proteoglikanlar olarak adlandırılan protein bağlı yapı içine 

dağılmıĢ olarak bulunurlar. Proteoglikanlar merkezi bir protein yapısı oluĢtururlar ve 

glukozaminoglikan zincirleri ile oligosakkaritler glikozidik bağlar vasıtası ile buna 

bağlanırlar. Proteoglikanların matriks içindeki iyonların yakalanması ve transportunu 

gerçekleĢtirerek doku kompresyonuna dayanıklılık sağlayacak osmotik basınç 

dayanıklılığını sağlamak gibi birçok özellikleri vardır(53). 

 

Fibrotik büyüme normalde yapıĢık diĢetiyle sınırlıdır; fakat estetik, çiğneme ve 

konuĢmayı etkileyecek Ģekilde koronale uzanabilir. Bu ilaçlara bağlı diĢeti büyümesi 

sadece estetiği olumsuz yönde etkilemekle kalmaz, ayrıca beslenmeyi ve ağız hijyenini 

bozar, oral enfeksiyona yatkınlık, çürük ve periodontal hastalıkla sonuçlanır(1). 

 

Genellikle hiperplazinin diĢsiz bölgelerde görülmediği ve diĢler çekildiğinde 

lezyonların kaybolduğu bildirilmiĢtir(12). Fakat çok ender de olsa diĢsiz bir ağızda da 

fenitoine bağlı diĢeti hiperplazisinin görüldüğünü bildiren yayınlar da mevcuttur(2).  
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2.4.4.2.Ġlaca Bağlı DiĢeti Büyümesinin Klinik Önemi 

 

Ġlaca bağlı diĢeti büyümesi, hastanın baĢta mastikasyon olmak üzere oral 

fonksiyonlarını engelleyerek, ağız kokusuna sebep olarak, fonetik ve estetiği olumsuz 

yönde etkileyerek hastada derin psikolojik sorunlara yol açacak boyuta varabilir. Ġlaca 

bağlı diĢeti büyümesinin klinik ve histolojik özellikleri birleĢim epitelinde hiperplazi, 

keratinize epitelde hipertrofi ve aĢırı miktarda bağ dokusu birikimiyle 

karakterizedir(13). Etkilenen bireyleri estetik olmayan görünümüyle rahatsız etmesinin 

yanında, orta Ģiddetli diĢeti büyümesi oral hijyen durumunu kötüleĢtirir ve 

mikroorganizmaların birikimini artırır. Oral enfeksiyonlar sistemik sağlığı bozabilir, 

diĢeti büyümesinden kaynaklanan oral enfeksiyonlar hastanın genel sağlığını olumsuz 

yönde etkileyebilir(37). Bu durum en çok devamlı CsA kullanması gereken ve 

beraberinde diĢeti büyümesi görülen organ transplant hastalarında göze çarpar. Olası 

komplikasyonları ve enfeksiyon riskini en aza indirgemek için tıp doktorları ve diĢ 

hekimleri bu hastaları çok dikkatli değerlendirmelidir(229). Ġlaca bağlı diĢeti büyümesi 

oluĢması durumunda, diĢeti büyümesine yol açmayan alternatif ilaçların kullanımı 

tedavi seçeneği gibi görünebilir. Yeni ilaçlar geliĢtirilmekte olmasına karĢın hala daha 

eski ilaçlar aktif olarak kullanılmaktadır. Örneğin CsA, çoğu organ transplant 

hastasında sağ kalım oranını artırır. Yeni geliĢtirilen diğer bir immünosupresan ajan 

olan Tac da organ transplant hastalarında baĢarıyla kullanılmaktadır. Bu ilaç henüz 

diĢeti büyümesiyle tam anlamıyla iliĢkilendirilmemiĢtir; fakat bazı hastalar için önemli 

olan diğer yan etkileri vardır(228). CsA’nın Tac’la değiĢtirilmesiyle ilgili yayınlar 

nispeten yenidir. CsA hala greft rejeksiyonun önlenmesi için en çok reçete edilen ilaçtır. 

Benzer Ģekilde, yeni antikonvülsanlar tanıtılmıĢ olmasına ve eskisi kadar çok reçete 

edilmemesine rağmen fenitoin belli tip grand mal epilepilepsi krizleri için hala tercih 

edilen ilaçtır(104). Günümüzde hipertansiyon hastaları diĢeti büyümesi yapmayan ya da 

izole diĢeti patolojisi vakalarıyla iliĢkili olan alternatif kalsiyum kanal blokörleriyle 

tedavi edilmelerine rağmen, nifedipin diğer antihipertansiflere yeterince cevap 

vermeyen hastaların tedavisi için oldukça etkili bir ajan olarak yerini 

korumaktadır(159).  
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2.4.5.Ġlaca Bağlı DiĢeti Büyümelerinin Tedavisi 

 

Ġlaca bağlı diĢeti büyümeleri incelendiğinde büyüme gösteren dokuların iki 

komponenti olduğu görülmektedir:  

a)  fibrotik yapı, ilacın etkisiyle oluĢur;  

b) iltihabi yapı, bakteriyel plak baĢlatır. Bu iki komponent farklı patolojik süreçlerin 

sonucunda oluĢmuĢ olsa da, çoğunlukla birlikte görülürler(34). 

 

Daley ve Wysocki(55) CsA’ya bağlı diĢeti büyümelerinin oluĢumunun kesin 

olarak engellenmesinin söz konusu olmamasına rağmen, belli bir protokol izlenerek 

daha fazla ilerlenmesinin önüne geçilebileceğini belirtmiĢlerdir. Önerdikleri protokol, 

ilaç kullanımı öncesi hastanın ilaç ve oral hijyen açısından eğitimi yanında, 

supragingival ve subgingival diĢtaĢının temizlenmesini ve tüm ağızda plak retansiyonu 

yaratabilecek restorasyonların düzeltilmesini içermektedir. CsA tedavisi sırasında 

uygulanacak hijyen uygulamasının doktor tarafından dikkatle kontrolü öngörülmektedir. 

Tüm dikkate rağmen, diĢeti büyümesi oluĢursa ve ilacın bırakılması söz konusu 

olamamakta ise, gingivektomi operasyonu yapılabileceği belirtilmektedir. Eğer ilaç 

kullanımı bırakılacaksa, yapılacak cerrahi giriĢim öncesi 6 aylık bir gözlem süresi ile 

büyümede geri dönüĢ ihtimalinin kontrol edilmesi önerilmektedir. Günümüzde ilaca 

bağlı diĢeti büyümelerinin tedavisinde öngörülen ilk aĢama oral hijyen koĢullarının en 

üst seviyede iyileĢtirilmesidir. Ġlaca bağlı diĢeti büyümelerinde kesin sonuca ulaĢılacak 

tedavi, ilacın kullanımının bırakılması veya azaltılması olmasına rağmen bu çoğu 

hastada mümkün olmamaktadır. Cerrahi tedavi gingivektomi ve flap operasyonlarından 

oluĢmaktadır. Tercih edilen cerrahi yaklaĢım yöntemleri ne olursa olsun kullanılan ilaca 

bağlı olarak bir süre sonra nüks gözlenmektedir(170). 

 

Birinci adım : Öncelikle hastanın hekimiyle ilacın kesilmesi ya da değiĢtirilmesi 

konusu konsülte edilir. Genelde ilacın kesilmesi söz konusu değildir, ama baĢka bir 

ilaçla değiĢtirilebilir. Fenitoine alternatif olarak karbamazapin ve valproik asit çok az 

diĢeti büyümesi yapmaktadır. Nifedipine alternatif olarak, kalsiyum kanal blokörü olan 

ve daha az sıklıkta diĢeti büyümesine neden olduğu saptanan diltiazem veya verapamil 

kullanılabilir. Kalsiyum kanal blokörlerinden ziyade, diĢeti büyümesi yapmayan diğer 

antihipertansif ilaçların kullanılması yönünde hareket edilmelidir. CsA’nın baĢka ilaçla 
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değiĢtirilmesi çok sınırlıdır(34). Son zamanlarda Tac ile değiĢtirilmesiyle diĢeti 

büyümesinin kendiliğinden gerilediğini gösteren çalıĢmalar yayınlanmıĢtır(15,81,99). 

 

Ġkinci Adım : Hekim, plak kontrolünün önemini vurgulamalıdır. Ġlaca bağlı diĢeti 

büyümelerinde yalancı-cep oluĢabilir ve plak birikimini kolaylaĢtıran bu durum 

periodontitis oluĢma ihtimalini doğurur. Ġyi bir plak kontrolü aynı zamanda, cerrahi 

olarak tedavi edilen vakalarda olayın tekrar etmesinin önlenmesinde yardımcı olur(34). 

 

Üçüncü Adım: Bazı vakalarda, yukarıda bahsedilen tüm önerilere rağmen diĢeti 

büyümesi devam eder. Bu tür vakalar cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Bu amaç için iki 

yöntem kullanılır: Gingivektomi ve flep operasyonu. Uygun tekniğin seçimi, 

büyümenin Ģiddetine ve dokuların yapısına bağlıdır. Scaling root planingten sonra hala 

diĢeti yumuĢak ve frajil ise gingivektomi yapılır. Genellikle 6 diĢten daha fazla bölgeyi 

içermeyen ve ataçman kaybı olmayan (kemik düzeltmesi gerekmeyen) durumlarda 

gingivektomi son derece etkili bir tedavi yöntemidir. Fakat gingivektomi tekniği 

mukogingival problem yaratacaksa (operasyon bittiğinde apikookluzal yönde en az 3 

mm keratinize diĢeti kalmalıdır) flep tekniği tercih edilmelidir(34). Flep cerrahisinin 

avantajı, uygulandığında, gingivektomide olduğu gibi sekonder yara iyileĢmesine 

bırakılan açık geniĢ yara yüzeyi olmaması ve sonrasında daha az postoperatif kanama 

ve rahatsızlığın gözlenmesidir(152). 

 

Ġlaca bağlı diĢeti büyümelerinde konvansiyonel gingivektominin ikinci 

alternatifi lazer gingivektomisidir. Lazer uygulamasının avantajları; cerrahi iĢlem 

yapılacak bölgenin sterilizasyonu, eksizyon sırasında daha az kanama, daha hızlı 

iyileĢme potansiyeli ve minimal post-operatif rahatsızlık olarak sıralanabilir(182).  

 

Mavrogiannis ve arkadaĢları(152), ilaca bağlı diĢeti büyümesinin tedavisinde 

konvansiyonel gingivektomi, lazer gingivektomisi ve flep cerrahisinin etkinliğini 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Lazer gingivektomisi uygulanan bölgelerde, konvansiyonel 

gingivektomiye göre diĢeti büyümesinin rekürensi, istatistiksel olarak anlamlı daha az 

bulunmuĢtur. Bu durum, kollajen üretiminde azalma ve/veya iyileĢmede gecikmeyle 

açıklanabilir. Yüksek enerjili Nd: YAG lazerin fibroblast hücre kültüründe kollajen 

üretimini baskıladığı gösterilmiĢtir. Yine aynı çalıĢmada, flep cerrahisinin rekürens 
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açısından gingivektomiye herhangi bir üstünlüğü saptanmamıĢtır. Cerrahi iĢlem 

yapılması ve post-operatif hijyenin sağlanmasına karĢın ilaca bağlı diĢeti büyümelerinde 

rekürens genellikle kaçınılmazdır. Ġlgenli ve arkadaĢlarının(107) yaptıkları çalıĢmada, 

aktif tedaviyi takiben 18 ay içinde, CsA ya da nifedipine bağlı Ģiddetli diĢeti 

büyümelerinde cerrahi periodontal tedavi sonrasında rekürens oranı yaklaĢık olarak 

%40 bulunmuĢtur. ġiddetli diĢeti büyümesi olan ve tıbbi nedenlerden dolayı devamlı 

ilaç kullanması gereken bireylerde gingivektomi; ilaca bağlı diĢeti büyümesinin 

tekrarlayan doğası nedeniyle periyodik olarak tekrarlanmalıdır(121). Greft 

fonksiyonlarının idamesi için, hasta bir form immünosupresan tedavisi almak 

zorundadır ve bu nedenle ilacın kesilmesi söz konusu değildir. CsA’ya bağlı diĢeti 

büyümesinde, durumun Ģiddetinin azalması ya da cerrahi iĢlem sonrasında rekürrensi 

önlemek amacıyla sistemik ya da lokal antibiyotik kullanımı üzerinde durulmuĢtur. 

Renal transplant hastalarına uygulanan 7 günlük metronidazol tedavisi sonrasında 4 

hastada diĢeti büyümesinde gerileme görülmüĢtür(241). Ancak çalıĢmada altta yatan 

periodontal durum değerlendirilmemiĢtir ve diĢetindeki değiĢiklikler ilaca mı yoksa altta 

yatan sekonder gingival enflamasyona mı bağlı anlaĢılamamıĢtır. Azitromisinin CsA’ya 

bağlı diĢeti büyümesi tedavisinde kullanımı üzerinde duran bir derlemede ilacın bazı 

sistemik faydalarından bahsedilmiĢtir(205). Bu durum açısından azitromisin 

metronidazole göre daha etkili görünmektedir(44). Farelerde yapılan bir çalıĢma, 

CsA’nın fagositoz aktivitesini azaltarak kollajenin parçalanmasını azalttığı ve 

azitromisinin bu aktiviteyi artırdığını göstermiĢtir(176). Fakat tekrarlayan ve süregelen 

bir sorun olan diĢeti büyümesinin tedavisi için tekrarlayan dozlarda antibiyotik 

uygulanması özellikle immünosuprese hastalarda tartıĢmalıdır. Özellikle cerrahi iĢlem 

sonrasında diĢeti büyümesinin tekrar oluĢmasını önlemek amacıyla klorheksidin 

diglukonat içerikli ağız gargarası kullanımının, fenitoine bağlı diĢeti büyümesinin 

önlenmesinde etkili olduğu gösteren kaynak mevcuttur. Fakat bu amaçla bu ajanın uzun 

dönem kullanımı henüz değerlendirilmemiĢtir(202). Pilatti ve arkadaĢlarının(183) 

yaptıkları bir hayvan çalıĢmasında, topikal olarak uygulanan %0.12’lik klorheksidin 

diglukonat içerikli gargaranın, CsA’ya bağlı oluĢan diĢeti büyümesi Ģiddetini azalttığı 

gösterilmiĢtir. DiĢeti büyümelerinde olayların seyrine göre karar vermeyle ilgili 

açıklamalar aĢağıda Ģematik olarak gösterilmiĢtir(34). 
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Tablo 1.1: DiĢeti Büyümesi Tedavisinde Ġzlenilecek Yöntemler 

 

DiĢeti büyümesi  yapan ilacı alan hasta 

 

DiĢeti büyümesi yok                                   DiĢeti büyümesi var                                 

                                                               Ġlacın dozu ve  

                                                             süresini değerlendir 

                          Motivasyon 

                          Profesyonel bakım 

                                                                                              Motivasyon 

                                                                                              Klorheksidin gargara 

                                                                                              Scaling-root planing 

                                                                                              Ġlaç değiĢtirme 

                                                                                              Profesyonel bakım 

 

                     Büyüme azalıyor                                             Yeniden değerlendirme  

 Ġyi ağız hijyeni idamesi 

Profesyonel bakıma devam                                        

                                                                                            Büyüme devam ediyor 

                                                                                          

                                                                                          Periodontal cerrahi gerekir 

   

Yer yer diĢeti büyümesi (<6 diĢ)                         Yaygın diĢeti büyümesi (>6diĢ) 

Ataçman veya kemik kaybı yok                                  Kemik defekti mevcut 

Keratinize diĢeti yeterli                                               Keratinize diĢeti sınırlı(<3 mm) 

                                                                                            

Gingivektomi                                                                                      Periodontal flep 

                                                Ġdame fazı 

                                                Ġyi ağız bakımı 

                                                Klorheksidin gargara 

                                                Profesyonel bakım 

                                                Baskı yapan aparey kullanımı 

 

Periyodik cerrahi retreatmentını değerlendir.  
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2.5.Kronik Böbrek Yetmezliği 

 

Nefronların yıkımı ile karakterize bir hastalık olan kronik böbrek 

yetmezliği(KBY)  insidansı bütün dünyada artmaya devam etmektedir ve bunun bir 

sonucu olarak ağız sağlığı uygulamalarının yapılması gereken böbrek hastası sayısı da 

artmaktadır. KBY glomerüler filtrasyon oranınında azalma ile iliĢkili olarak böbrek 

fonksiyonlarında kayıp ile karakterizedir. KBY varlığında kandaki metabolik atıklar 

uzaklaĢtırılamaz, toksik metabolik ürünler birikir, su ve elektrolit dengesi bozulur ve 

normal homeostatik mekanizma değiĢir. Böbrek fonksiyon kapasitesinin %5-10’a 

düĢmesi hastalık için son safha olarak kabul edilmekte ve bu aĢamadan sonra yapay 

olarak kandan nitrojen ve toksik metabolizma ürünlerinin uzaklaĢtırılması için diyaliz 

tedavisi veya böbrek nakli gerekli hale gelmektedir(145). 

 

2.5.1.Oral Belirtiler:  

 

Son safhadaki KBY hastalarının hem hastalığın varlığını hem de uygulanan 

tedavi nedeniyle genel sağlık durumlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan bulguların yanı sıra 

önemli ağız bulguları da söz konusudur. Hastalığın ağız içi belirtileri; (i) ağız 

mukozasının soluk görünümü, üremik stomatit, peteĢi ve ekimoz (ii) diĢetinde 

inflamasyon artıĢı ve büyüme, ataĢman kaybı (iii) tükürük akıĢının azalması ve spontan 

kanamalar olarak sıralanabilir. Ayrıca, hastaların çürük insidansı ve prevalansının da 

düĢük seviyede olduğu gösterilmiĢtir. Bu grup hastaların tükürük içeriği ve miktarı ile 

ilgili yapılmıĢ çok az çalıĢma vardır ve bu çalıĢmaların hemen hepsi tükürüğün organik 

içeriği ile ilgilidir. Günümüzde, değiĢen bu içeriğin tükürüğün sıvı dinamikleri ile 

iliĢkisine ait henüz yeterli düzeyde bilgi mevcut değildir(145).  

 

Hemodializ hastalarında kötü oral hijyen görülebilir. Örneğin Amerika Virginia’ 

da yapılan bir çalıĢmada 4 hemodializ merkezinde tedavi edilen 45 bireyin sadece %15’ 

inin iyi bir oral hijyene sahip olduğu belirlenmiĢtir(185).  

 

KBY hastalarında skuamoz hücreli kanser görülme sıklığı genellikle sağlıklı 

bireylerle aynıdır; fakat böbrek transplantasyonundan sonra uygulanan immünosupresif 
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tedavi epitelyal displaziyi ve dil kanseri riskini artırdığını bildiren yayınlar vardır. 

Kaposi sarkomu immün sistemi baskılanmıĢ hastaların ağızlarında görülebilir. Skuamoz 

hücreli kanser ve Kaposi sarkomunun CsA’ya bağlı diĢeti büyümesi görülen alanlarda 

ortaya çıktığını bildiren yayınlar vardır(185). 

 

KBY olan çocuklarda sürekli diĢlerin sürmesinde gecikme olabilir. Süt ve kalıcı 

diĢlerde mine hipoplazisi görülebilir(185). 

 

YetiĢkinlerin diĢlerinin pulpa odalarında daralma yada kalsifikasyon görülebilir. 

Bu durumun nedeni bilinmemektedir. Böbrek nakili olmuĢ bireylerde pulpa odası 

hemodializ hastalarından daha dardır(185).  

 

KBY olan bireylerde çürüğe bağlı olmayan diĢ kaybı normal popülasyondan 

daha fazladır. Bunun nedeni bulantı, özofagal regurjitasyon yada bulimiya nervoza 

nedeniyle artan kusma olabilir(185).  

  

Hastalığın ağız sıvılarında yarattığı fizyopatolojik değiĢim ve bu değiĢimin 

klinik enflamatuvar parametrelere etkisi henüz tam olarak aydınlatılamamıĢtır. Ağız 

sağlığının idamesindeki önemi bilinen tükürük antimikrobiyal etkiye sahip, tamponlama 

kapasitesi ile ağız içi pH düzenlenmesinde rol oynayan ve dolaylı olarak çürük 

engelleyici özellikleri olan bir ağız sıvısıdır. Rezidüel tükürük ağız içi sert ve yumuĢak 

yüzeyleri kaplayarak nemlenmeyi sağlar, koruyucu bir bariyer oluĢturur ve mikrobiyal 

kolonizasyonun bir belirleyicisi olarak iĢlev yapar. Bununla birlikte, mukozal 

ıslanmanın yeterli olmaması ağız kuruluğu oluĢmasındaki önemli etkenlerden biri 

olarak kabul edilmektedir. KBY hastalarında yaygın olarak gözlenen üremik ağız 

kokusu, ağız kuruluğu ve tat alma bozuklukları tükürük bileĢimindeki ve/veya tükürük 

akıĢ hızındaki değiĢimlerle iliĢkilendirilmiĢtir(145). 

 

En sık görülen radyografik bulgular total veya parsiyel lamina dura kaybı, 

lokalize radyolusent alanlar, trabeküler yapının azalması ve kemik demineralizsyonu 

Ģeklinde özetlenebilir(127). 
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Yaygın kemik demineralizasyonu sonucunda trabeküler yapıda görülen 

lezyonlar hem çene kemiklerinde hem de iskelet sisteminin diğer kemiklerinde 

oluĢabilmektedir. Çene ve yüz kemiklerinde oluĢan bu değiĢiklikler genellikle gözler, 

burun, sinüsler ve sert damağı çevreleyen kortikal kemiğin kaybı, foramen mentale ve 

mandibular kanal etrafındaki bulanık bir görüntü bazen de mandibular kanalın 

kaybolması Ģeklindedir(83).   

 

KBY hastalarının çoğunda kaçınılmaz olarak son dönem böbrek yetmezliği 

geliĢir ve dializ yada böbrek nakli uygulamalarının yapılması kaçınılmaz olur.  

  

2.6.Renal Transplantasyon ve Tarihçesi 

 

Renal transplantasyon uygulaması, çağımızın en önemli tıbbi baĢarılarındandır. 

Birçok hastanın tam olarak rehabilite edilmesini ve normale yakın bir yaĢam 

sürebilmelerini sağlayan bu tedavi, cerrahi, medikal ve immünolojik disiplinlerin 

birleĢimiyle baĢarıya ulaĢır. Renal transplantasyon ve diyaliz tedavi yöntemleri 

geliĢtirilmeden önce son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar kaybedilmekteydi. 

Uzun süreli hemodiyaliz tedavisi hastaların yaĢam süresini uzatmakta ve kısmen de olsa 

rehabilitasyon sağlamasına rağmen, hastalar sadece renal transplantasyonla normale 

yakın bir hayata dönebilmektedirler. Eski çağlardan kalma belgeler, transplantasyon 

fikrinin çok öncelerden beri var olduğunu göstermektedir. Bu konuda en önemli 

araĢtırmaları John Hunter(1728-1793) yapmıĢtır. 19. yüzyılın 2. yarısında eter ve diğer 

genel anesteziklerin kullanılması, Lister’ in antiseptik cerrahi prensiplerinin kabulü gibi 

transplantasyon için önemli geliĢmeler olmuĢsa da, organ transplantasyonu 20.yüzyılın 

getirdiği bir yeniliktir(219).   

 

Fransız asıllı bir cerrah olan Alexis Carrel(1873-1944), bugün de kullanılmakta 

olan vasküler anastomoz tekniklerini geliĢtirmiĢ ve 1902’de yayınlanmıĢtır. Böbrek, 

karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve ince bağırsak gibi vaskülarize organların nakli, 

damar anastomozu tekniklerinin geliĢimi ile mümkün olmuĢtur. Carrel ve Guthrie, 

1902-1912 yılları arasında hayvvanlarda birçok deneysel transplantasyon 

gerçekleĢtirmiĢlerdir(219). Ġnsandan insana ilk böbrek transplantasyonu 3 nisan 1933 

yılında Rus cerrah Voronoy tarafından gerçekleĢtirilmiĢ olup, kan grubu 0 olan hastaya, 
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kan grubu B olan kadavra böbreği takıldığı için hasta 48 saat sonra ölmüĢtür. 

Voronoy’un 1936 ve 1949 yılları arasında yaptığı 5 böbrek transplantasyonu da 

baĢarısız olmuĢtur(94). Sellüler immünitenin, histokompatibilite antijenlerinin ve 

immünolojik toleransın keĢfi, transplant rejeksiyonunun anlaĢılmasında önemli 

adımlardır. Medewar, transplantasyon immünolojisi konusunda önemli çalıĢmalar 

yapmıĢ, ilk ve ikinci greftin rejeksiyonlarının immünolojik ve histolojik 

karakterisitiklerini ortaya koymuĢtur(219). 1954’ te Murray, monozigotik ikizlerdeki ilk 

renal transplantrasyonu gerçekleĢtirerek, mükemmel ve uzun süreli bir fonksiyon elde 

etmiĢtir(166). Daha sonra immünosupresyonun geliĢmesi, transplantasyonu yaygın 

olarak uygulanan bir tedavi yöntemi haline getirmiĢtir.  

 

Ülkemizde ise, ilk baĢarılı böbrek nakli akrabalar arasında 3 Kasım 1975 

tarihinde Hacettepe Üniversitesi transplantasyon ünitesinde yapılmıĢtır. Ġlk kadavra 

böbrek yine aynı ekip tarafından, 2238 sayılı yasanın çıkması sonrasında 1979 yılında 

yapılmıĢtır(219). 

 

2.7.Ġmmünosupresyon ve GeliĢimi    

 

Transplatasyonun en önemli safhalarından birisi de immünosupresyondur. 

Transplante edilen doku veya organın farklı antijenik yapısı alıcıda ağır immünolojik 

olaylara neden olmakta ve doku veya organın fonksiyon kaybına ve rejeksiyona neden 

olmaktadır. Ġmmün rejeksiyon mekanizmalarının anlaĢılması, özgül olarak böbrek 

transplantına karĢı oluĢan duyarlı lenfosit aktivitesinin baskılanmasını hedefleyen, daha 

güvenli modern immünsupresiflerin geliĢtirilmesine yol açmıĢtır. Ġmmünosupresif 

ajanlar, doku tiplendirmesi ve cross-match sonrası halen mevcut olan antijenik 

farklılıkların neden olduğu rejeksiyon reaksiyonunu önlemek amacı ile kullanılırlar. 

Dikkatlice seçilip uygulanan immünosupresif tedavi, organ transplantasyonunun 

bugünkü klinik baĢarısının asıl sorumlusudur(94). 

 

Normal bir immün sisteme sahip bireyler organ nakli yapıldığında olay rejeksiyon 

ile sonuçlanır. Organ reddini geciktirmek ya da engellemek için klinik olarak iki 

uygulamadan faydalanılmaktadır(94). 
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1. Greftin en az düzeyde immünolojik olmasının sağlanması 

 

Greft immünojitesini asgari düzeyde tutmak için alıcı ve verici seçiminde çok 

hassas olmak gerekmektedir. Alıcı ve verici seçiminde kan gruplarına dayanan 

uyumluluk (AB0), alıcının kanında verici hücrelerine karĢı önceden oluĢturulmuĢ 

antikorların olmaması (cross-matching) ve HLA tiplendirilmesi iĢlemleri gözönüne 

alınmalıdır. Doku tiplendirilmesi bir birey tarafından ortaya konan özel major 

histocompatibility kompleks (MHC) türlerinin tespitidir. HLA tiplendirmesinin 

temeli vericiden alınan serumun alıcının kanındaki lenfositlerde komplemena bağlı 

lizise neden olup olmadğına dayanır. Hiperakut reksiyonları önlemek için alıcının ve 

vericinin ABO kan grubu antijenlarinin eĢ olması gerekmektedir. Buna ek olarak 

HLA tiplerinin uyumlu olması; 4 HLA-A,B odaklarından en az üçünde uyumluluk 

Ģarttır. Bu koĢullar oluĢturulana kadar hasta diyalizle yaĢamını sürdürür.  

 

2. Alıcının immün sisteminin baskılanması 

 

Organ reddini önlemek için esas uygulama immün sistemin baskılanmasıdır. 

Ġmmün sistemin baskılanması için farklı immünsüpresyon metotları 

kullanılmaktadır. 

 

a) Plazmaforezis ile hiperakut rejeksiyona neden olan antikorların miktarının 

azaltılması 

b) Kan transfüzyonu ile alloantijenlerle karĢı karĢıya bırakılan konağın allogrefte 

toleransı arttırılır 

c) ÇeĢitli immünosüpresif ilaçlarla T hücrelerinin sayıları azaltılabilir ya da 

fonksiyonları inhibe edilebilir. Greft reddini önlemek için immün sistemi 

baskılayıcı ilaçlar tedavinin temelini oluĢtururlar(94). 

 

Temel immünoloji anlayıĢı yerleĢene kadar organ transplantasyonu yapılan 

hastaların immünsistemini baskılamak için birçok yöntem uygulanmıĢtır. Yaygın olarak 

kullanılan immünosupresif ilaçlar arasında kortikosteroidler, azatioprin ve 

siklofosfamid gibi metabolik toksinler, lenf organlarının ıĢına maruz bırakılması, özel 

immünosupresif ilaçlardan özellikle CsA, Tac ve T hücresi yüzey moleküllerine tepki 

gösteren antikorlar sayılabilir(94). 
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1950-1955 yılları arasında yapılan çalıĢmalarda temel immünoloji anlayıĢı ve organ 

transplantasyonunun klinik anlamda verimliliği birlikte düĢünülmeye baĢlanmıĢtır. 1958 

ve 1959’ da bütün vücut irradiyasyonunun immünsupresant olarak kullanılması ile 

Boston ve Paris’te akrabalar arası(ikiz olmayanlar üzerinde) böbrek transplantasyonu  

yapılmıĢtır. Bu yöntemle en uzun hasta yaĢam oranı Profesör Hamberger tarafından 22 

ay olarak bildirilmiĢtir(219).  

 

1960’ lı yıllarda Schwartz ve Dameshek, 6-merkatopürinin kuvvetli immünosupresif 

etkisini bildirdiler. Daha sonraki klinik çalıĢmalar, onun daha az toksik bir derivesi olan 

azathioprine’in etkinliğini gösterdi ve bu ilaç, modern immünosupresyonun temel 

taĢlarından biri oldu(166,219). Aynı dönemde, kortikosteroidlerin immün sistem üzerine 

olan etkileri araĢtırıldı ve yüksek doz steroid ile rejeksiyonun baĢarılı bir Ģekilde tedavi 

edilebileceği gösterildi(101). Daha sonra steroidler azathioprine’e eklendi ve bu rejim, 

son 20 yıla kadar birçok merkezde kullanılan immünsupresif tedaviyi oluĢturdu. 

1962’ye kadar, yüksek doz steroidler, tüm vücut ıĢınlaması veya duktus torasikus 

drenajı gibi, yüksek dozda seçici olmayan immünsüpresiflerin kullanılmasına karĢın, 

böbrek allogreftleri hemen veya 6 ay içinde reddelmiĢtir. 1962 ila 1982 arasında, 

azatioprin ve kortikosteroidler kadavra böbrek transplantlarında 1 yılda %60 greft sağ 

kalımıyla sonuçlanan, kısmen etkin ve ucuz tedavi sağlamıĢlardır(120). Fakat bu ilk 

jenerasyon ilaçlar immün sistemin tüm komponentlerini etkilediğinden, alıcıyı 

infeksiyonlara ve malignitelere duyarlı hale getirmekteydi. Ayrıca azathioprine’in 

kemik iliği supresyonu, steroidlerin ise akne, kuĢingoid değiĢiklikler, yara iyilemesinde 

bozulma, peptik ülser, katarakt ve glukoz intoleransı gibi yan etkileri vardı. Ġkinci 

jenerasyon ajanların bulunması, steroid gereksiniminde azalma ile birlikte greft 

ömründe belirgin uzamaya neden oldu(216). Bu ajanlar, insan lenfoblastlarına veya 

timositlerine karĢı hayvan serumlarından elde edilen poliklonal antikorlardı. Anti-

lenfoblast globulin ve anti-timosit globulin, rejeksiyon ataklarının baĢlamasını 

geçiktirmekte ve sıklığını azaltmakta bugün de kullanılan etkili immünosupresiflerdir. 

Günümüzde ise yüksek doz steroid uygulanmasına yanıt vermeyen rejeksiyon 

krizlerinin tedavisinde de kullanılmaktadırlar. Fakat, bu ajanların pahalı oluĢları, etki 

güçlerinin standardize olmaması ve yüksek akımlı bir venöz yol gerektirmeleri gibi bazı 
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dezavantajları vardır. AteĢ, üĢüme, anafilaksi, serum hastalığı, lökopeni, trombositopeni 

ve viral infeksiyonlar gibi yan etkileri bildirilmiĢtir(119).  

 

1980’li yıllar baĢlarken CsA’nın kesfedilmesi transplantasyon immünolojisi 

alanında bir devrim yaratmıĢ ve o yıllara kadar %30 olan greft sağ kalım oranı 

%70’lerin üzerine çıkmıĢtır. Bu ilaç, pankreas dıĢındaki tüm solid organ 

transplanlarında greft ömrünü uzatmıĢtır. Daha da önemlisi CsA hastaların yaĢam 

süresinde bir kısalmaya neden olmamıĢtır(119). Ayrıca, CsA kullanan hastalarda 

prednisolon dozajı azaltılabildiğinden CsA bazlı rejimlerin terapötik indeksinin daha iyi 

olduğu ve bu sayede ilik toksisitesinin büyük ölçüde engellenebildiği bildirilmiĢtir. Hem 

CsA’nın hem de diğer yaygın olarak kullanılan makrolid ve kalsinörin-inhibitörü, Tac’ 

ın greft ve hasta için tehlikeli olan yan etkileri vardır. Bu ilaç aynı zamanda 

hiperkolesterolemiye, hipertansiyona, diĢeti hipertrofisine, hirsutizme ve akneye neden 

olur. Tac daha kuvvetli immunsüpresiftir, ama diyabet, nörolojik ve elektrolit 

anormallikleri ve nefrotoksisiteyle (CsA’ ya göre daha düĢük olsa da) bağlantılıdır. 

Buna karĢın, 1983 ila 1995 yılları arasında renal transplant uzmanlarının büyük bir 

çoğunluğu üstün etki gösterdiği ve kemik iliği toksisitesi olmadığı için CsA’ yı 

benimsemiĢtir. CsA çağı böbrek greft sağkalımında örnek alınacak iyileĢme sağlamıĢ ve 

kalp, karaciğer, akciğer transplantasyonunda baĢarılara yol açmıĢtır(120). 

 

Böbrek nakil hastalarında immünsupresyon için üçlü tedavi yöntemi 

uygulanmaktadır. Üçlü tedavinin orijinali CsA, azatioprin ve prednisolonden oluĢur, 

ama kısa bir süre önce mikofenolat mofetil (MMF) azatioprinin yerini almıĢtır. Greft 

rejeksiyon oranları genellikle indüksiyon tedavisiyle azalmıĢltır. Ancak, indüksiyon 

tedavisi alan hastalarda bu tedaviyi kullanmayanlara göre uzun dönem greft 

sağkalımının daha iyi olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur. Postoperatif viral 

infeksiyon ve kanser (transplant sonrası Lenfoproliferatif hastalık) riskleri indüksiyon 

tedavisi alan duyarlı hastalarda bu tedaviyi almayanlara göre artmıĢtır(117,234). 

 

2.8.Ġmmünsupresif Ġlaçlar 

 

Ġmmünsupresif ilaçlar, immün sistemin çeĢitli komponentleri üzerinde selektif 

inhibisyona ya da supresyona neden olurlar. Ġmmünsupresif ilaçların çoğu, CD4 tipi 
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lenfositlerin aracılığı ile oluĢturulan red reaksiyonunun, otoimmünite geliĢmesine yol 

açan hastalıkların (romatoid artrit ve sistemik lupus eritematosus gibi), psöriyazis ve 

atipik dermatitin tedavisinde kullanılır. Akut allogreft reddi reaksiyonunu güçlü bir 

Ģekilde önlerler. Organ transplantasyonunda baĢarı oranını ileri derecede artırmıĢlar ve 

bu giriĢimin son 40 yıl içinde rutin hale gelmesine olanak sağlamıĢlardır. Ancak geliĢen 

kronik red reaksiyonu üzerindeki etkinlikleri düĢüktür. Red reaksiyonunu önlemek için 

red riskinin en yüksek olduğu baĢlangıç döneminde yüksek dozda ve sonra birkaç yıl 

daha düĢük idame dozunda kullanılırlar. Ġmmünsupresif ilaçların en önemli sakıncaları 

enfeksiyona ve malignite geliĢmesine karĢı vücudun immün savunma sistemini 

kırmaları ve uzun süre kullananlarda ileride neoplazm geliĢme riskini (transplantasyon 

yapılanlarda 30 yıl içinde %30-40) artırmalarıdır. Red reaksiyonunun önlenmesinde ve 

otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların temel etki yeri CD4 tipi T 

lenfositlerdir(126). 

 

Ġmmünosupresyon yapan ilaçların yani immünsupresif ilaçların baĢlıcaları 

kalsinörin inhibitörleri, glukokortikoidler ve antiproliferatif ilaçlardır(126). 

 

2.8.1.Kalsinörin Ġnhibitörleri: 

 

2.8.1.1.CsA 

 

Tolypocladium inflatum mantarının bir metaboliti olan ve aslında antifungal 

etkisi bulunan CsA, bağıĢıklığı baskılayıcı etkisinin gösterilmesinden sonra 

transplantasyonun gündemine girdi ve günümüze kadar kullanıldığı 10 yılda bağıĢıklığı 

baskılayıcı ilaçlar arasında en etkilisi olduğu kanıtlandı. Bu en etkililiğin birincil 

göstergesi ise aktarılan organ greftlerinin yaĢam sürelerinde yaptığı önemli düzelmedir. 

Tolypocladium inflatum, CsA ile birlikle küçük değiĢiklikler içeren toplam 25 doğal 

CsA oluĢturur. Bunlardan CsA bir siklik andekapeptittir ve 11 amino asidden oluĢur. 

Molekül ağırlığı 1200 olan siklosporin A, C62 H111 N11 O12 formül yapısındadır(33).  
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ġekil 1.1: CsA’nın yapısal formülü 

 

Ġlk olarak Borel ve ark(24) tarafından Ġsviçre’de Sandoz laboratuvarlarında 

üretilmiĢtir ve 1977 yılında tanıtılmıĢtır. CsA’yı oral yolla alamayan hastalara, 4-12 

saatlik infuzyonlar uygulanabilir(48).  

 

2.8.1.1.1.Farmakokinetik Özellikleri 

 

CsA ince bağırsağın üst kısımlarından %30 oranında emilir ve bu oran böbrek 

transplantasyonu yapılan hastalarda ilk birkaç hafta sonunda %60' a kadar 

çıkabilir(118). Bu artıĢ bağırsak reseptör indüksiyonu ile açıklanmaktadır. 

Biyoyararlanımı üzerine yiyecek alımının etkisi tartıĢmalıdır, azaltttığını bildirenler 

yanında herhangi bir etkisi olmadığını bildiren çalıĢmalar da vardır. 6 hastada 600 

mg'lık oral tek dozun ardından yapılan serum CsA ölçümlerinde doruk düzeyin 3-4 saat 

sonra oluĢtuğu ve 240-1250 ng/ml arasında değiĢtiği saptanmıĢtır(115). 

 

CsA’ nın %99' u karaciğerde metabolize edilir ve oluĢan 17 metaboliti safra 

yoluyla atılır. Bu nedenle karaciğer ve safra sistemi bozukluklarında atılımı azalır. 

Eliminasyon yarı ömrü 19-40 saattir. Ġdrarla atılımı çok azdır. Alınan CsA’ nın 96 saat 

içinde ancak %0.1' i idrarla değiĢmeden atılır(115). 
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2.8.1.1.2.Doz ve Ġlaç EtkileĢimleri 

 

Uzun süredir kullanılmasına karĢın CsA dozu ve kullanımına iliĢkin kabul 

edilmiĢ bir Ģema yoktur. Transplantasyon merkezlerinin neredeyse herbirinin farklı 

tedavi Ģeması uyguladığını söylemek yanlıĢ olmaz. Transplantasyon sonrasında 14 

mg/'kg dozu ile baĢlayıp birinci yılın sonunda 5 mg/kg'a azaltarak kullanan merkezler 

bulunmasına rağmen daha çok baĢlangıç dozunun düĢük (5-10 mg/kg) tutulması eğilimi 

gözlenmektedir(116). Ġlaç etkileĢiminde temel mekanizma, CsA’ nın karaciğerde 

sitokrom p-450 mikrozomal enzimi aracılığı ile metabolize edilmesine dayanır. Bu 

enzimi uyaran ilaçlar, CsA metabolizmasını hızlandıracağından kan düzeyini azaltırken, 

enzimin etkinliğini azaltanlar ise kan siklosporin düzeyini arttırırlar. EtkileĢimler listesi 

giderek geniĢlemekle birlikte CsA düzeyini arttırdığı gösterilenler ketokonazol, 

eritromisin, diltiazem, nikardipin ve verapamildir. CsA düzeyini azaltanlar ise fenitoin, 

rifampin, koniazid, IV sülfamidin-trimetoprim'dir. Amfoterisin, aminoglikozidler, 

melfalan, oral kotrimaksozol ve mannitolde nefrotoksisitesini arttıran ilaçlardır. Bu iyi 

bilinenler dıĢında, bazı ilaçlarla CsA arasında kuĢkulu etkileĢimler bulunmaktadır. 

Örneğin, CsA ile tedavi edilen bir hastada prednizolonun klirensi çok azalabilir. 

Azotioprin ve antilenfosit globulin CsA ile birlikte kullanıldıklarında aĢırı etki 

gösterebilirler(115). 

 

2.8.1.1.3.Etki Mekanizması 

 

CsA’ nın etki mekanizmasının henüz tümüyle aydınlatılamamasına karĢın, 

çoğunlukla ilacın aktif T lenfositlerden salınan IL-2 ve diğer lenfokinlerin sentezini 

durduğunu kabul edilmektedir. CsA tedavi edici dozlarda sitotoksik değildir. IL-2 

reseptörü oluĢumunu ve T supresor hücrelerini etkilemez. T supresor hücrelerini 

etkilememesine rağmen, T helper ve T killer hücrelerini inhibe ederek ortamda T 

supresor1arın yoğun olmasına neden olur. Böylece ortama egemen olan T supresorlar, T 

killer ve B lenfositlerini  inhibe ederek hem antikora bağımlı, hem de hücresel immün 

yanıtı önler, yani immün supresyon yapar(115). 
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CD4 tipi T lenfositlerinde, T lenfositi reseptörünün antijenle uyarılması ile 

baslatılan sinyalleme basamaklarından birini oluĢturan ve Ca+2 bağımlı bir enzim olan 

kalsinörini selektif bir sekilde inhibe eder. Bunun için CsA’ nın önce sitoplazmik bir 

reseptör olan siklofiline bağlanması gerekir. Kalsinörin bir defosfataz enzimi olup, 

NFAT (aktive T hücrelerinin nükleer faktörü) adlı ve inaktif durumda sitoplazmada 

bulunan faktörden fosfat gruplarını koparır ve onun, etki yeri olan hücre çekirdeğine 

girmesini (translokasyonu) sağlar. NFAT, çekirdekte interlökin-2 geninin körükleyici 

(promoter) bölgesindeki bağlanma yerine bağlanarak gen transkripsiyonunu ve böylece 

IL-2 üretimini artırır. Bu olay zincirinin, siklosporinin kalsinörün düzeyinde kesilmesi, 

IL-2 üretimini engelleyerek antijenik uyarının IL-2 aracılıgı ile T lenfositlerinde etkinlik 

artması ve proliferasyon yapmasını önler. CsA aynı zamanda IL-3, IL-4, IL-6, Tümör 

Nekrotizan Faktör (TNF) gibi sitokinler üzerine de inhibitor etkisi vardır(24). 

 

CsA, CD4 tipi T hücrelerinin hücre siklusunun istirahat döneminde kalmasına 

neden olur. Olgun lenfositler üzerinde etkisizdir. Bu nedenle tercihen antijen 

reaksiyonundan sonra mümkün oldugu kadar erken, tercihen ilk 24 saat içinde 

uygulanmaya baĢlanmalıdır. Ġmmünosüpresif etkisinin üç önemli özelliği vardır:  

1) Benzer diger ilaçların aksine myelosüpresyon (kemik iliği süpresyonu) yapmaz.  

2) Süpresör T lenfositlerin fonksiyonunu bozmaz. 

3) Doğal öldürücü lenfositleri inhibe etmez. Makrofajlar üzerindeki inhibitor etkinliği 

yetersiz derecede olduğundan, bu hücreleri de baskılamak için prednizolon ile birlikte 

kullanılır. Akut red reaksiyonunu güçlü Ģekilde önleyebildiği halde geç geliĢen kronik 

red reaksiyonuna karsı etkinliği düĢüktür. B lenfositlerinin antikor üretimini ve kemik 

iliğinde granülosit-koloni stimule edici faktör üretimini azaltır(20,115,126,210). 

 

2.8.1.1.4.Metabolizma 

 

CsA karaciğerde, hepatik sitokrom P-450 enzimi tarafından metabolize 

edilmektedir. Sitokrom P-450 enzimiyle etkileĢen ilaçların aynı zamanda kullanılması, 

CsA metabolizmasına etki etmektedir. Ketakonazol, eritromisin, oral kontraseptifler, 

androjenler, metilprednizolon ve kalsiyum kanal antagonistleri, sitokrom P-450 

enzimini inhibe ederek, CsA’ nın kan düzeyini ve toksisitesini artırırlar. Karbamezapin, 

fenitoin, fenobarbital ve rifamisin gibi ilaçlar sitokrom P-450 enzimini indükleyerek, 
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CsA’ nın kan düzeyini ve etkinliğini azaltırlar. CsA tedavisi gören hastalarda hiçbir ilaç 

kesin kontrendike değildir. Ancak belirtilen ilaçların bazılarının CsA ile birlikte 

kullanılması gerektiği durumlarda, CsA kan seviyeleri izlenerek dozunun ayarlanması 

önerilir(20,126). 

 

2.8.1.1.5.Eliminasyon 

 

CsA ortalama yarılanma ömrü 6.4- 8.7 saat olup, metabolizma aracığıyla elimine 

edilmektedir. Metabolitlerin eliminasyonu %90 oranında safrada olur, verilen dozun 

%6’ sı idrarla atılır. Ġdrar ekskresyonu düĢük olduğu için, böbrek bozuklukları CsA 

eliminasyonunu değistirmez(126). 

 

2.8.1.1.6.Böbrek Transplantasyonunda Kullanımı  

 

Bilindiği gibi organ trasnsplantasyonunda temel sorun aktarılan organın alıcı 

tarafından reddidir. Bu nedenle baĢlangıçtan beri yapılmak istenilen vücudun infeksiyon 

ve diğer komplikasyonlara karĢı savunma mekanizmasında önemli baskılama 

oluĢturmaksızın allogreftin kabul edilmesini sağlamaktır. Bu amaçla kullanılan ilaç ve 

yöntemlerin ya genel olarak sitotoksik olmaları ya da farmakolojik özgüllüklerinin 

olmaması nedeni ile ciddi yan etkileri bulunmaktadır. ĠĢte bu ortamda 1976’da 

Calne’nin bir böbrek transplantasyon hastasında CsA’yı kullanmasıyla baĢlayarak, CsA 

kullanımı giderek yaygınlaĢmıĢ, bağıĢıklığı baskılayıcı tedavinin temel ilacı özelliğini 

kazanmıĢtır(33). 

 

CsA sağladığı bu etkin immünosupresyonun yanısıra nefrotoksisite gibi önemli 

bir sorunu beraberinde getirmiĢtir. Bu nedenle CsA alırken serum kreatinin 

düzeylerinde yükselme olan hastalarda, 1990’lı yıllardan itibaren immünsupresif 

tedaviye düĢük doz (2-4mg/kg) CsA, azotioprin ve kotikosteroidden oluĢan üçlü 

Ģemayla devam edilmesi yaklaĢımı geliĢtirilmiĢtir. Sonuçlar baĢarılı olduğu için, 

koruyucu immünosupresyonda birincil tedavi yöntemi olarak bu üçlü kombinasyon 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır(116). 
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2.8.1.1.7.Yan Etkileri 

 

2.8.1.1.7.1.Nefrotoksisite  

 

En sık kullanılan immünosupresif ajanlardan biri olan CsA, nefrotoksik 

etkisinden dolayı, sınırlı kullanım alanına sahiptir. Bu etki ilk kez 1978 yılında, Calne  

tarafından, insanlar üzerinde ortaya konulmuĢtur(33).  

 

Nefrotoksisite, CsA tedavisine sınırlamalar getirebilen, hatta bazen baĢka tedavi 

seçeneklerinin aranılmasına yol açan en önemli sorun olarak görülmektedir(103). 

Böbrek transplantasyon hastalarında böbrek biyopsilerinin %50'sinde CsA’ ya bağlı 

değiĢikliklere rastlanılmaktadır. CsA’ ya  bağlı nefrotoksisite 3 Ģekilde ortaya çıkabilir:  

1) Akut böbrek yetmezliği  

2) Subakut böbrek yetmezliği  

3) Kronik nefropati(88).  

 

2.8.1.1.7.2.Hipertansiyon 

 

Birçok çalıĢma CsA kullanılan kemik iliği transplantasyon hastalarının %60' 

ında kısa sürede hipertansiyon geliĢtiğini göstermiĢtir. Konvensiyonel tedavi ile 

karĢılaĢtırıldığında hipertansiyon görülme riski, siklosporin alan hastalarda 30 kez 

fazladır. Renal vazokonstriksiyon ve böbrek kan akımındaki azalma sonucu oluĢtuğu 

düĢünülmektedir. Bazen hipertansif ensefalopati yapabilecek ölçüde ciddi olabilir. 

Tedavide vazodilatörler ve diüretikler kullanılır(115). 

 

2.8.1.1.7.3.Sekonder Malignite GeliĢimi  

 

BağıĢıklığın uzun süre baskılanması bazı kanserlerin oluĢumuna yol açabilir. 

CsA tedavisi sonrası geliĢen malignitelerin baĢında lenfomalar gelir ve konvansiyonel 

tedaviye göre daha kısa sürede ortaya çıkar. Ġkinci sırada deri kanserleri yer alır. Kaposi 

sarkomu ve renal karsinomlar da görülen maligniteler arasındadır(118). 
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2.8.1.1.7.4.Yumusak Doku ve Kemik ĠyileĢmesi Üzerine Etkileri 

 

Yapılan deneysel çalısmalarda, CsA kullanımının, kemik dokusunda 

osteoporoza, osteopeniye, mineral metabolizmasının bozulmasına, kemik 

remodelinginin artmasına ve trabeküler kemik kayıplarına neden olduğu bildirilmiĢtir 

(52,71,83,84,164). Organ transplantasyonu yapılan hastalarda ameliyat sonrası CsA 

kullanımına bağlı olarak geliĢen osteoporozise sıkça rastlanıldığı ve bunun kemik 

fraktürlerinde artıĢa neden olduğu bildirilmiĢtir(71). CsA’nın T lenfositleri ve IL-1, IL-3 

, IL-6 ve TNF gibi farklı sitokinler üzerine etki ederek, güçlü bir immünosupresif ajan 

olduğu bilinmektedir. Bu sitokinlerin kemik dokusunun mineral metabolizmasında da 

rol oynadıkları bildirilmiĢtir. Bunun için CsA’nın kemik dokusu üzerine de etkisi 

olabileceği düĢünülmüĢtür(71,164,197). 

 

2.8.1.1.7.5.Nörolojik ve Dermal Komplikasyonlar 

 

CsA kan-beyin bariyerini geçtiğine iliĢkin kesin bilgiler bulunmasa da, 

hastaların bazılarında nörolojik yan etkiler meydana getirdiği bildirilmiĢtir. Bu nörolojik 

yan etkiler tremor, depresyon, konfüzyon, baĢ ağrısı, görme bozuklukları, depresyon ve 

paresteziler Ģeklinde kendilerini gösterebilir. CsA tedavisi bırakıldıgında bu belirtiler 

kendiliğinden geçmektedir. CsA verilen hastalarda kollarda, sırtta ve omuzlarda 

hipertrikosis (kıllanma) görülebilir(48,126).  

 

2.8.1.1.7.6.DiĢeti Büyümesi 

 

Ġlacın diĢeti büyümesi üzerindeki yan etkisini ilk defa Starzl ve arkadaĢları(216) 

1981’de bildirmiĢ ve 1983’te dental literatürde Rateitschak-Plüss ve arkadaĢları(187) 

yaptıkları çalıĢmada bu bulguyu doğrulamıĢtır. Daha sonra birçok araĢtırmacı bu konu 

üzerinde çalıĢmıĢtır. Kaynaklarda, CsA kullanımına bağlı olarak çeĢitli derecelerde 

diĢeti büyümesi geliĢtiğini ileri süren pek çok araĢtırma bulunmaktadır(51,56,180,204). 

 

CsA için rapor edilen değerler oldukça farklıdır, yaklaĢık olarak %25-30 

(%12.5-84.6) civarındadır(143,180,205,227).  
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2.8.1.2. Tac(FK-506) 

 

Transplantasyonda çığır açan CsA’nın yan etkilerinin ortaya çıkıĢı ile yaĢanan 

güçlükler sonucunda, daha az toksik fakat daha etkin bir kalsinörin inhibitörü 

geliĢtirilmesi çabalarının ürünü olarak Tac kullanıma sunulmuĢtur(72). 

 

1980’ler’in baĢında baĢlayan çalıĢmalar 1984’te Japonya’ da Streptomyces 

tsukubaensis adlı toprak mantarının keĢfiyle sonuçlanmıĢtır. Bu mantarın ürettiği güçlü 

immünosupresana FK506 kodu verilmiĢ ve sonradan ‘tacrolimus’ (Tsukuba macrolid 

immunosupresan) adı verilmiĢtir. FK506’ nın kendisi CsA ile karsılastırıldığında 

yaklasık 100 kat daha aktiftir ancak toksisitesi daha azdır. Kapalı formülü 

C44H111N11O12, molekül ağırlığı 804 olan Tac, makrolit yapıda bir 

antibiyotiktir(154) 

 

 

Sekil 1.2:  Tac’ın yapısal formülü 

 

1987’de in vitro çalıĢmalar ve ilk hayvan transplant deneyleri 

yayınlanmıĢtır(122). Organ transplantasyonlarında kullanım için 1987’de 

immünosupresan olarak tanıtılmıĢ ve karaciğer transplantasyonunda greft rejeksiyonunu 

önlemesi açısından 1994’te onaylanmıĢtır. Günümüzde karaciğer, böbrek ve kalp 

allogreftlerinin akut reddinin önlenmesinde, kemik iliği transplantı sonrasında ve 

otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır(74). 
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Yan etkileri dozla iliĢkilidir. BaĢlıca yan etkileri nefrotoksisite, nörotoksisite, 

hipertansiyon, Diabetus Melitus(DM) ve anormal glikoz intoleransıdır. Nefrotoksisite 

afferent arterioler vazospazmına bağlı renal kan akımında azalma ile oluĢur. Kalsiyum 

kanal blokörü ve anjiotensin reseptör blokörü ile bu yan etki azaltılabilir. Nörotoksisite 

%8-20 oranında; temor, bas ağrısı, uykusuzluk, daha nadiren afazi, konfüzyon, ve 

psikoz biçiminde ortaya çıkar. DM ve/veya glikoz intoleransı %10-20 oranında 

görülür(153,184).  

 

Tac, sitokin sentezini CD4 lenfosit düzeyinde inhibe ederek hücresel 

immünitede rol oynar: 

1) Organ reddinden sorumlu olan sitotoksik T- lenfositlerinin oluĢumunu inhibe ederek, 

2) IL-1, IL-2, reseptörleri ve γ- interferon gibi lenfokinlerin üretimini inhibe ederek T-

hücresi aktivasyonunu baskılayarak, 

3) B hücre aktivasyonunu engelleyerek ve TNF-α gen transkripsiyonunu bloke ederek 

immün yanıtın ilk basamaklarında etkisini gösterir.  

 

Böbrek transplantasyonunda önemli bir yararı, hasta CsA’ya refrakter durumuna 

gelmiĢ ve akut red reaksiyonu riski ortaya çıkmıĢsa kurtarma tedavisi için 

kullanılmasıdır. Günde oral yoldan 100- 300μg/kg dozunda (ikiye bölünerek) verilir; 

i.v. infüzyonla 24 saat boyunca 10-100 μg/kg uygulanır. Uygulama transplantasyondan 

önce baĢlatılır.  

 

2.8.1.2.1.Farmakokinetik Özellikleri ve Metabolizma 

 

Tac oral, intravenöz ve topikal yoldan uygulanabilir. Oral kullanım sonrası 

emilim oranı sabit değildir ve % 13 ila % 23 arasında değiĢiklik gösterir. Bu nedenle 

oral dozun günde 3-4 kez uygulanması ile intravenöz uygulamaya benzer kan 

konsantrasyonuna ulaĢılabilir(125). 

 

Kandaki yarılanma ömrü yaklaĢık 40 saattir. Ġlaç karaciğerde sitokrom P-450 III 

A enzim sistemi ile metabolize olur. CsA ile etkileĢimi olan ilaçların Tac’la da 

etkileĢimi vardır. Ġlaç, etkileĢimi olan baĢka bir ilaç ile kullanıldığında doz ayarlaması 

gerekir ve kan konsantrasyonu izlenmelidir. Sisplatin, amfoterisin B ve asiklovir vb. 
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nefrotoksik ilaçlar ile birlikte verilmemelidir. AĢılama, CsA’ ya benzer Ģekilde 

immünsupresyon yapıcı etkiyi azaltacağından canlı aĢılardan sakınılmalıdır(39). 

 

Solid organ reddinin önlenmesi için yetiĢkinlerde 0.1-0.15 mg/kg/gün dozda, 

ikiye bölünmüĢ olarak kullanılır(39). 

 

2.8.1.2.2.Yan Etkiler 

 

2.8.1.2.2.1.Nefrotoksisite: 

 

Tac özellikle yüksek dozda kullanıldığında nefrotoksisteye neden olabilir. 

Nefrotoksisite böbrek nakil hastalarının %52’ sinde görülebilir(39).  

 

CsA ve Tac nefrotoksik etkileri nedeniyle birlikte verilmemelidir ve Tac 

tedavisine CsA’nın son dozundan 24 saat sonra baĢlanmalıdır(39). 

 

2.8.1.2.2.2.Nörotoksisite:  

 

Tac özellikle yüksek dozlarda kullanıldığında nörotoksisiteye neden olabilir. 

Hastaların yaklaĢık %55’ inde titreme, baĢ ağrısı ve motor fonksiyonlar, mental durum 

ve duyu fonksiyonlarında değiĢikliklere neden olduğunu bildiren karaciğer hastalarında 

yapılan iki çalıĢma vardır. Titreme daha sıklıkla CsA ile karĢılaĢtırıldığında Tac ile 

tedavi olan böbrek nakil hastalarında(%54) görülür.  Titreme, baĢ ağrısı, koma ve 

sayıklama Tac’ ın kanda yüksek konsantrasyonda bulunması ile iliĢkilidir ve doz 

ayarlanmasına cevap verir(39). 

 

2.8.1.2.2.3.DiĢeti Büyümesi:  

 

Tac kullanımı ve diĢeti büyümesiyle ilgili az sayıda yayın mevcuttur. Bazı 

çalıĢmalar Tac kullanımının diĢeti büyümesinin oluĢumuna neden olmadığını 

gösterirken(109,156,215), bazı çalıĢmalar Tac kullanan hastalarda diĢeti büyüme 

prevalans ve Ģiddetinin CsA’ya nispeten daha az olduğunu göstermiĢtir(51,74,172). 

Bunun yanında, CsA’ya bağlı diĢeti büyümesi gözlenen hastalarda, ilacın Tac ile 
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değiĢtirilmesiyle diĢeti büyümesinin kendiliğinden azaldığını gösteren çalıĢmalar 

yayınlanmıĢtır(15,31,99,108,136,228). 

 

 

 

Tablo 1.2: CsA ve Tac’ın Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması (58). 

 

 

 

 CsA Tac 

Etki mekanizması kalsinörin inhibisyonu kalsinörin inhibisyonu 

Günlük idame dozu ~3-5 mg/kg ~0.15-0.3 mg/kg 

Uygulama Ģekli oral ve IV oral ve IV oral ve IV oral ve IV 

Kapsül dozları 100 mg; 25 mg 5mg; 1mg; 0.5 mg 

Ġlaç etkileĢimleri  Benzer Benzer 

Rejeksiyonu 

önleme kapasitesi 
+ 

++? 

 

MMF ile kullanım + +b 

Nefrotoksisite + + 

Hipertansiyon ve 

Sodyum retansiyonu 
++ + 

Pankreatik 

adacıklarda toksisite 
+ ++ 

Nörotoksisite + ++ 

Hirsutizm + - 

Saç kaybı - + 

DiĢeti büyümesi + - 

Gastrointestinal yan etkiler - + 

Hiperkalemi + + 

Hipomagnesemi + + 

Hiperkolesterolemi + - 

Hiperürisemi/gut ++ + 
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2.8.1.3.CsA ve Tac’ın Etki Mekanizmaları 

 

CsA ve Tac, en etkili iki immünosupresandır. CD4 tipi T lenfositlerde, T lenfosit 

reseptörünün antijenle uyarılması ile baĢlatılan sinyalleme kaskadı basamaklarından 

birini oluĢturan ve Ca2+’a bağımlı bir enzim olan kalsinörin adlı fosfatazı selektif bir 

Ģekilde inhibe ederek etkilerini gösterdikleri için(126), kalsinörin inhibitörleri olarak 

tanımlanmıĢlardır. Kimyasal yapıdaki major farklılıklara rağmen, Tac ve CsA’ nın ortak 

intrasellüler etkileri mevcuttur. Tac’ın farmakodinamiği, CsA’ nınkine çok benzerdir. 

Ġki ajan da günümüz immünosupresan idame tedavisinin temel taĢlarıdır(122). 

 

Kalsinörin inhibitörleri, hücre sitoplazmasında bulunan immünofilin adlı 

proteinlere bağlanarak hücresel etkilerini gösterir. CsA siklofiline (CP), Tac ise FK-

bağlayıcı proteinlere (FKBPs) bağlanır. CsA ya da Tac’ın kendi immünofilinlerine 

bağlanmaları, immünofilinin kalsinörine afinitesini artırır. Tac/FKBP ya da CsA/CP 

kompleksi kalsinörine bağlanır ve kalsinörini inhibe eder(35). Kalsinörin, kalsiyum ve 

kalmoduline bağımlı bir fosfatazdır. Kalsinörin, antijenin T-hücresi tarafından 

tanınmasını takiben meydana gelen kalsiyum bağımlı sinyalde anahtar rolü 

oynamaktadır(94). Kalsinörin, NFAT (aktive T hücrelerinin nükleer faktörü) adlı ve 

inaktif durumda sitoplazmada bulunan faktörden fosfat gruplarını koparır ve onun, etki 

yeri olan hücre çekirdeğine girmesini (translokasyonunu) sağlar. NFAT, çekirdekte IL-2 

geninin körükleyici (promoter) bölgesindeki bağlanma yerine bağlanarak gen 

transkripsiyonunu ve böylece IL-2 üretimini artırır. Bu olay zincirinin, CsA ile 

kalsinörin düzeyinde kesilmesi, IL-2 üretimini engelleyerek antijenik uyarının IL-2 

aracılığı ile T lenfositlerde etkinlik artması ve proliferasyon yapmasını önler. Böylece 

CD4 tipi lenfosit aktivasyonunun sonuçları önlenmiĢ olur(126). Ġlaç-immünofilin 

kompleksinin kalsinörine bağlanmasıyla IL- 2 geninin enhancer bölgesinin aktivasyonu, 

dolayısıyla da transkripsiyonu engellenmiĢ olur. CsA, CD4 tipi T hücrelerinin hücre 

siklusunun istirahat döneminde kalmasına neden olur. Olgun T lenfositleri üzerinde 

etkisizdir; bu nedenle allojenik transplantasyondan sonra mümkün olduğu kadar erken, 

tercihen 24 saat içinde uygulanmaya baĢlanmalıdır(94). 

 

Ġmmünsupresif etkisinin üç önemli özelliği vardır: (i) Süpresör T lenfositlerinin 

fonksiyonunu bozmaz; CD4 tipi (indükleyici, yardım edici) T lenfositler tarafından 
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yapılan ve süpresör hücreleri indükleyen lenfokinlerin yapımına dokunmaz; (ii) Benzeri 

diğer ilaçların aksine myelosüpresyon (kemik iliği baskılanması) yapmaz ve (iii) Doğal 

öldürücü lenfositleri inhibe etmez. 

 

Makrofajlar üzerindeki inhibitör etkinliği yetersiz derecede olduğundan, bu 

hücreleri de baskılamak için prednizon ile birlikte kullanılır. T hücresine bağlı 

antijenlerin yaptığı mitojenik etkinliği ve IL-2, IL-2 reseptörü, IL-3, IL-4, TNF-α ve 

Interferon-γ (IFN- γ) gibi immünsistemin düzenleyici birçok proteinini yapımını azaltır; 

geç oluĢan duyarlılık reaksiyonlarını güçlü bir Ģekilde inhibe eder. Tac, CsA ile aynı 

mekanizma ile CD4 tipi T lenfositleri selektif Ģekilde inhibe eder(126). 

 

2.8.2. Glukokortikoidler 

 

Glukokortikoidler ve mineralokortikoidlerin oluĢturduğu endojen 

kortikosteroidler, adrenal korteksten salgılanan, çok çeĢitli ve geniĢ fizyolojik etkilere 

sahip hormonlardır.  

 

Glukokortikoidler, immün reaksiyonun gerek enflamasyon öncesi, gerekse 

enflamasyon dönemini non-spesifik bir Ģekilde baskılarlar. Ayrıca, immünolojik 

nedenlere dayanmayan enflamatuar reaksiyonu da inhibe ederler. GeniĢ spektrumlu ve 

güçlü immünsupresif etkinlik gösterirler. T ve B lenfositlerin, antijeni tanımasını 

önlemezler(126). 

 

Kortikosteroidlerin iki etki mekanizması vardır. Bunların ilki; T hücreleri 

üzerine seçici lizis etkisidir. Kortikosteroidler olgunlaĢmamıĢ kortikal timositlere ve T 

hücrelerinin bazılarına lizis yapmaktadır. Ancak kortikosteroidlerin olgunlaĢmamıĢ T 

hücreleri üzerine etkileri yoktur. Ġkinci etkisi ise mononükleer fagositler tarafından 

salınan sistokinlerin bloke edilmesidir. Ġn vitro ve in vivo olarak kortikosteroidlerin IL-

1, IL-6 ve TNF inhibe ettikleri gösterilmiĢtir. IL-1 ve TNF nin ortamda bulunmaması 

sonucu iltihabi reaksiyonlar geliĢmez. Buna ek olarak IL-1 ve TNF, T hücrelerinin 

faaliyet gösterebilmesi için yardımcı stimülatör rol oynamaktadır ve bu iki sitokinin 

göreceli olarak ortamda bulunmamaları spesifik immünitenin geliĢimini 

engelleyebilir(94). 
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Kortikosteroidlerin periodontal dokular üzerinde yarattığı değiĢiklikler 

konusunda birçok hayvan çalıĢması yapılmıĢtır. Sistemik steroidlerin periodonsiyum ve 

bakteriyel plağa karĢı geliĢtirilen cevap üzerine yan etkileri olduğu belirtilmiĢtir. Bu 

çalıĢmalarda histolojik olarak periodonsiyumda osteoblast sayısında, hücreler arası 

matrikste, alveoler kemik boyutunda, kollajen fibrillerin ve fibroblastların sayısında 

azalma saptanmıĢtır. Her ne kadar kortizol periodonsiyumda değiĢiklikler yapıyorsa da, 

antienflamatuar tabiatından doğan bu değiĢiklikler periodontal hastalığın oluĢmasını 

etkilemediği sonucuna varılmıĢtır. Uzun süreli tedavi ile yeni protein sentezini bozması 

ve var olan kemik matriks katabolizmasını hızlandırmasıyla esas olarak uzun kemikleri 

etkileyen, fakat alveol kemiğinde de görülen, günümüzde periodontitis için bir risk 

faktörü olarak kabul edilen kemik osteoporozisinin geliĢmesi mümkündür(204). 

Kortikosteroid tedavisi dikkate alınmadan yapılan incelemeler diĢeti enflamasyonu ve 

periodontal yıkımın, kortikosteroid yıkımından ziyade plak kontrolüne bağlı olduğunu 

göstermiĢtir. Periodontal hastalığı olan hastalarda enflame diĢeti marjinlerine yapılan 

topikal kortikosteroid uygulamaları, sulkuler kanama ve enflamasyonu azaltırken, 

periodontitisin ilerlemesinde etkisiz kalmıĢtır. DiĢetine enjekte edildiğinde histolojik 

olarak kapiller permeabilitede azalma, granülasyon dokusunda daha az plazma hücresi, 

kollajen sentezi inhibisyonu ve klinik olarak hemoraji ve hiperplastik gingivitiste 

düzelme tespit edilmiĢtir(202). 

 

Glukokortikoidler, immün hastalıkların tedavisinde, immünosüpresyon yapıp 

hastalığın altında yatan immünolojik ve enflamatuar olayları baskı altında tutmak için, 

ilk sıra ilaç olarak ve yüksek dozda kullanılırlar. Bazı endikasyonlarda (örneğin organ 

transplantasyonu) daha etkin olan CsA ile kombine edilirler. Bunlara yeterli derecede 

yanıt vermeyen olgularda daha toksik olan antiproliferatif ilaçlara baĢvurulur.  

 

2.8.3. Antiproliferatif Ġlaçlar 

 

Antineoplastik olarak kullanılan alkilleyici ve antimetabolit türü ilaçlardan 

bazıları, neoplazmlara karĢı kullanılan dozlarına oranla daha düĢük dozlarda 

immünosüpresyon yapmak için kullanılırlar. Sitotoksik immünsupresif ilaçlar diye de 

adlandırılır. Bunlarla tedaviye, esas olarak glukokortikoidlerle kontrol altına alınamayan 
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durumlarda baĢvurulur. Ġmmünsupresif etkinlik göstermeleri, esas olarak, immün 

reaksiyonlarda rol oynayan lenfositlerin, makrofajların ve polimorfonükleer lökositlerin 

yapımını inhibe etmelerine bağlıdır. Antiproliferatif ilaçlar, böbrek ve diğer organ 

transplantasyonlarında allogreftin reddini önlemek için glukokortikoidlerle kombine 

olarak kullanılabilirler; ancak bu endikasyonda onların yerini büyük ölçüde (fakat 

tamamen değil) CsA ve Tac almıĢtır. BaĢlıca antiproliferatif ilaçlar azatioprin, 

mikofenolat mofetil, metotreksat, siklofosfamid ve klorambusil olarak 

sınıflandırılır(126). 

 

2.9.Kalsiyum Kanal Blokörleri 

 

Organ transplant hastalarının çoğu, CsA ile birlikte kalsiyum kanal blokörü 

(daha çok nifedipin) de kullanmaktadır. Kalsiyum kanal blokörleri bu hastalarda 

tansiyonu kontrol eder ve CsA’ya bağlı oluĢan nefrotoksisiteyi azaltır(77). CsA’nın 

hipertansif etkisi, kısmen, damar endotelini bozmasına ve nitrik oksit oluĢumunu 

azaltmasına bağlı eneti büzülmesinden ileri gelir(126). Kalsiyum kanal blokörleri 

sadece nefrotoksisiteyi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda CsA’nın immünsupresif 

etkisini artırır(236). Kalsiyum kanal blokörlerine bağlı diĢeti büyümesi pek çok 

çalıĢmada gösterilmiĢtir. Nifedipine bağlı diĢeti büyümesi ilk defa 1984 yılında rapor 

edilmiĢtir(141). Nifedipin en yaygın olarak kullanılan kalsiyum kanal blokörü olduğu 

için, diĢeti büyümesiyle ilgili çok çalıĢmada adı geçmektedir(17,73). Diğer kalsiyum 

kanal blokörleri olan amlodipin(26,75), felodipin(144) ve verapamil(179) kullanımına 

bağlı oluĢan diĢeti büyümelerine de rastlanmıĢtır; ancak bu ilaçlara bağlı oluĢan diĢeti 

büyümesi, nifedipine göre oldukça azdır(160). Kalsiyum kanal blokörü ve CsA’nın 

birlikte kullanımının, diĢeti büyümesinin Ģiddetini ve/veya prevalansını artırdığı birçok 

çalıĢmada gösterilmiĢtir(227,236). 

 

Literatürde, renal transplantasyonlu hastalarda kullanılan farklı 

immünosüpresanların periodontal dokular üzerindeki etkilerini inceleyen çok sayıda 

çalıĢma vardır. CsA’nın diĢeti büyümesi yaptığı kabul edilmiĢ bir gerçektir, fakat henüz 

açığa çıkartılamamıĢ olan patogenezini aydınlatmak amacıyla çalıĢmalar devam 

etmektedir. Diğer bir immünosupresan olan Tac ve diĢeti büyümesi hakkında yapılmıĢ 

olan çalıĢmaların sonuçları tartıĢmalıdır. Bu immünosupresif ilaçları kullananların 
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bazılarında diĢeti büyümesi görülürken, bazılarında görülmemesinin nedeni olarak HLA 

tipi, p-glikoproteinin sentezlediği MDR-1 genindeki polimorfizmler gibi genetic 

faktörlerin etkili olduğu düĢünülmektedir.  

 

2.10.P-glikoprotein 

 

P-glikoprotein, 1280 aminoasit uzunluğunda, 170 kDa büyüklüğünde, hücre 

membranında transmembranal olarak yerleĢmiĢ, enerji bağımlı olarak substratlarının 

hücre dıĢına taĢınmasını(efluks) sağlayan bir proteindir. 7.kromozom üzereinde 7q21.1 

bölgesinde yer alan, 28 eksondan oluĢan MDR1 geni tarafından kodlanır(82). 1985’ te 

Higgins ve ark.(100) tarafından tanımlanan ATP-binding casette(ABC) taĢıyıcı protein 

ailesinin insanda Ģimdiye kadar gösterilmiĢ 48 üyesinden biridir(62). MDR-1 

transkripsiyonu birçok genetik ve çevresel faktörün birbiriyle etkileĢimiyle son derece 

kompleks bir Ģekilde düzenlenmektedir. Genin promoter bölgesi insülin, sitokinler, 

sıcak, radyasyon, inflamasyon, bazı büyüme faktörleri, sitotoksik ilaçlar, onkogenler, 

transkripsiyon faktörleri ile regüle edilmektedir. Tüm bunların yanında bir hücrenin 

MDR1 ekspresyonu içinde bulunduğu koĢullara göre aynı faktöre artma yada azalma 

yönünde yanıt verebilmektedir(192). 

 

Ġlk kez Juliano ve Ling tarafından(113), kanser ilaçlarına dirençli tümör 

hücrelerinde fazla ekspresyonu nedeniyle ilaçların hücre dıĢına atılımını sağlayarak 

tedaviye dirence neden olduğunun gösterilmesi ile tanımlanmıĢtır. Daha sonraki yıllarda 

yapılan araĢtırmalar bu proteinin birçok kanser türünde mevcut olduğunu ve direnç 

geliĢiminde önemli bir yere sahip olduğunu göstermiĢtir(89).   

 

2.10.1.Yapı 

 

N-ucundan glikolize edilmiĢ p-glikoproteinin polipeptid zinciri her biri 6 

transmembranal segmentten oluĢan (aminoasit dizilerinin %43’ü aynı olan) 2 

transmembranal kısım (TMD, trasmembranal domain) ve bu transmembranal kısımlara 

bağlı 2 nükleotid bağlayan kısımdan (NBD, nucleotide binding domain) oluĢur(196).  
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2 nükleotid bağlayan kısma 2 ATP molekülünün bağlanması ve hidrolize 

edilmesi ile ilaçların bağlandığı transmembranal kısma aktarılan sinyaller proteinde 

konformasyonel değiĢime yol açarak ilaçların henüz mekanizması tam olarak 

açıklanamayan bir Ģekilde hücre dıĢına taĢınmasını sağlar(132,190,193,217). 

 

P-glikoproteinin substratı olan molekülleri hücre dıĢına nasıl taĢıdığı henüz 

anlaĢılamamakla birlikte proteinin nasıl çalıĢtığına dair 3 mekanizma 

önerilmektedir(151,217). 

 

1. Hücre içi ve hücre dıĢı arasında hidrofobik bir kanal oluĢturak substratın sekresyonu 

2. Hücre membranında flipaz aktivitesi oluĢturarak substratın membranın iç kısmından 

dıĢ kımına kaymasını sağlayarak substratın sekresyonu 

3. Substrat hücre dıĢından hücre içine difüzyonu sırasında hücre membranında tutularak 

tekrar hücre dıĢına atılması Ģeklinde substratın sekresyonu (vakum temizleme modeli) 

 

2.10.2.Fonksiyon 

 

Ġlk kez tümör hücrelerinde tanımlanan p-glikoproteinin aynı zamanda normal, 

sağlıklı hücrelerde de ifade edildiği ve bu hücrelerde çeĢitli fizyolojik fonksiyonlara 

aracılık ettiği gösterilmiĢtir(49,218,220,221). Normal, sağlıklı hücrelerde p-glikoprotein 

böbrek, karaciğer ve gastrointestinal kanalın taĢıyıcı epitelinde, farmakolojik bariyer 

fonksiyonu olan kan-doku bariyerlerinde(kan-beyin, kan-testis, kan-plasenta), eriĢkin 

kök hücrelerinde ve immün sistem hücrelerinde(49,221) çeĢitli fizyolojik fonksiyonlara 

aracılık etmektedir(196).  

 

1. Besinlerle alınan doğal taksinlerin emiliminin engellenmesi ve sistemik 

dolaĢıma geçen doğal toksinlerin atılması 

2. Adrenal bezde, gebelikteki endometrium ve plasentada kortizol, aldosteron ve 

kortikosteronun hücre dıĢına taĢınması 

3. Kemik iliği hücreleri ve hematopoetik sistem hücrelerinin farklılaĢmasından 

sorumlu peptidlerin hücre dıĢına taĢınması 

4. Hücre ĢiĢmesi ve aktive olan klor kanallarının aktivitesinin düzenlenmesi 

5. Fosfotidilkolin gibi bazı endojen fosfolipidlerin taĢınması 
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P-glikoprotein anatomik lokalizasyonuna göre ilaçları hücre dıĢına taĢırken 3 

farmakolojik etkiye neden olabilir:  

 

1. Gastrointestinal kanalın mukozal yüzeyinde yerleĢmiĢtir(79,221). Ġlaçların 

gastrointestinal absorsiyonunu azaltabilir(214). 

2. Böbrek proksimal tubul hücrelerinde ve hepatositlerin kanalikül membranının 

apikal yüzeyinde bulunur(221). Ġlaçların safra ve idrar ile atılımını 

hızlandırabilir(195). 

3. Yukarıdaki ilk iki fonksiyonu ile ilaçların sistemik kan dolaĢımında birikmesini 

önlemesinin dıĢında P-glikoprotein, kan-doku bariyerlerinde ilaçların 

ksenobiyotiklere duyarlı dokulara penetrasyonunu 

sınırlandırabilir(49,140,168,221). 

 

Sonuçta p-glikoprotein, gastrointestinal ilaç absorbsiyonunu azaltarak ve böbrek 

proksimal tubulus hücrelerinden ve hepatositlerin kanaliküler membranından idrar ve 

safra ile atılımını hızlandırarak ilaçların sistemik kan dolaĢımında birikmesini önler ve 

bu yolla ilaç farmakokinetiğini etkiler. Bunun yanı sıra, kan-doku bariyerlerinde 

ilaçların ksenobiyotiklere duyarlı dokulara penetrasyonunu sınırlayarak ilaç 

farmakodinamiğini de etkiler(82). 

 

2.10.3.P-glikoproteinin Substratları  

 

P-glikoprotein substratları arasında lipid ve hidrojen peptidler gibi endojen 

moleküller ve çoğu lipofilik, molekül ağırlığı 300 Da’ dan büyük, fizyolojik pH2 da 

katyonik olma eğiliminde, hücrelere pasif difüzyon ile giren ilaçlar yer 

alır(59,66,92,131,132). 

 

P-glikoprotein aktivitesi, endojen substratlarını(bazal aktivite) ve substratı olan 

ilaçları (ilaçla stimüle edilen p-glikoprotein aktivitesi) hücre dıĢına taĢırken farklıdır.  
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Tablo 1.3: P-glikoprotein substratları 

 

P-glikoproteinin substratı olan ilaçlar bağlanma Ģekillerine göre, proteinin 

aktivitesini 3 farklı Ģekilde değiĢtirebilirler:  

 

1. DüĢük konsantrasyonda ATPaz aktivitesini arttıran, yüksek konsantrasyonda 

ATPaz  aktivitesini inhibe eden p-glikoprotein substratları(vinblastin, verapamil, 

paklitaksel gibi) 

2. Doz-bağımlı olarak düĢük ve yüksek konsantrasyonlarında ATPaz aktivitesini 

arttıran p-glikoprotein substratları(bisantren, valinomisin, tetrafenilfosfonium 

gibi) 

3. Bazal ve verapamil ile stimüle edilmiĢ p-glikoprotein aktivitesini inhibe eden p-

glikoprotein substratları(CsA, rapamisin, gramisin D gibi)(92). 

 

P-glikoprotein aktivitesinin değiĢilebilirliği (polimorfizmler, inhibitör ve 

indüktörleri aracılığı ile) ve proteinin anatomik lokalizasyonları, substratı olan ilaçların 

Antibiyotikler Klaritromisin Eritromisin Levofloksasin Rifampin Tetrasiklin 

Antiviraller Amprenavir Ġndinavir Nelfinavir Ritonavir Sakinavir 

Antimikotikler Ġtrokonazol Ketakonazol    

Antihistaminikler Feksofenadin Terfenadin    

Antiepileptikler Fenitoin Fenobarbital    

Steroidler Aldosteron Kortizol Deksametazon   

Proton pompa 

inhibitörleri 
Ġtrokonazol Ketakonazol Lansoprazol Omeprazol  

Opioidler Metadon Morfin Pentazosin   

Antihipertansifler Losartan Seliprolol Rezerpin Taniolon  

Antiaritmikler Amiodaron Digoksin Propafenon Kinidin Verapamil 

Antidepreranlar Venlafaksin Paroksetin Sitalopram Fluvoksamin  

Ġmmünsupresanlar Siklosiporin Sirolimus Takrolimus   

Kanser ilaçları Aktinomisin D Daunorubisin Doksorubisin Etropozid Tenipozid 
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farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini etkilemekte, bazı ilaçlara direnç 

oluĢumuna neden olmaktadır.  

 

2.11.MDR1 Gen Polimorfizmleri 

 

MDR1 geninin promoter, intron veya ekzon bölgelerinde polimorfizmler 

saptanmıĢtır. SNP’ler (single nucleotide polymorphism) insan genomunda bireyler 

arasında en sık görülen sekans varyasyonlarıdır. SNP gendeki izole nükleotid 

değiĢikliklerini tanımlar. OluĢan varyasyonlar DNA yapısında değiĢikliklere neden olur. 

DNA yapısındaki değiĢikliklerin protein yapısında aminoasit değiĢikliği yapıp 

yapmamasına göre, SNP’ler rastgele, kodlayan ve kodlanmayan olarak ayrılır. Rastgele 

SNP’ ler en sık görülenlerdir ve intron bölgelerinde oluĢur. Kodlayan SNP’ ler genin 

translasyona uğrayan yani ekzon bölgelerinde, kodlanmayan SNP’ ler genin 

kodlanmayan 3’ veya 5’ bölgelerinde oluĢur. Sinonim olan SNP’ ler aminoasit 

değiĢikliklerine neden olmazken sinonim olmayan SNP’ ler aminoasit değiĢikliklerine 

neden olurlar(150).  

 

28 eksondan oluĢan insan MDR1 genine ait ilk genetik polimorfizm Kioka ve 

ark tarafından tanımlanmıĢtır(135). MDR1 genine ait tanımlanmıĢ 29 SNP’ den, ekzon 

26’ daki C3435T ve ekzon 21’deki G2677T SNP’lerin p-glikoproteinin substrat 

spesifitesinin değiĢmesine (ya da taĢıyıcı proteinin rolünün ortadan kalkmasına) neden 

olabilir(45). SNP’ lerin foksiyon değiĢikliklerinin p-glikoprotein ekspresyonu ve 

aktivitesini değiĢtirdikleri ilk kez Hoffmeyer ve ark. tarafından sağlıklı bireylerin 

duodenumlarından alınan biyopsilerde p-glikoprotein miktarının ölçülmesi ile 

gösterilmiĢtir(102). Etnik farklılıklar gösteren C3435T ve G2677T SNP’leri, p-

glikoproteinin substratı olan ilaçların vücutta dağılımını, oluĢturdukları etkileri, bazı 

hastalıkların görülme sıklığını ve ilaç tedavisine yanıtla birlikte hastalığın prognozunu 

değiĢtirebilmektedir(199).  

 

2.11.1.MDR1 Polimorfizmlerinin Etnisite Farkları 

 

MDR1 C3435T ve diğer polimorfizmlerinin allel frekansları etnik gruplar 

arasında belirgin olarak değiĢmektedir. Bu farklılık özellikle C3435T açısından son 
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derece belirgindir. Afrikalılarla, beyaz ve asya ırkları arasında C alleli açısından 

farklılık vardır.  

 

C alleli Afrikalılarda daha fazla eksprese edilmektedir. Bu yolla Afrika 

toplumlarının daha sık görülme potansiyeli olan gastrointestinal sistem hastalıklarından 

korundukları ileri sürülmektedir(194). 

 

Allel Genotip 

Etnik gup N C T CC CT TT Referans 

Beyaz 

Ġngiliz 
190 0.48 0.52 0.24 0.48 0.28 (10) 

Beyaz 

Alman 
461 0.46 0.54 0.21 0.50 0.29 38) 

Beyaz 

Ġtalyan 
106 0.54 0.46 0.26 0.55 0.19 (85) 

Beyaz Rus 290 0.46 0.54 0.21 0.49 0.30 (86) 

Beyaz 

Ġspanyol 
408 0.52 0.48 0.26 0.52 0.22 (19) 

Siyah Gana 206 0.83 0.17 0.70 0.26 0.04 (192) 

Asya Japon 114 0.61 0.39 0.35 0.53 0.12 (192) 

Asya Çin 132 0.53 0.47 0.32 0.42 0.26 (10) 

Suudi Arap 96 0.55 0.45 0.37 0.38 0.26 (10) 

Türk 84 0.49 0.51 0.25 0.49 0.26 (243) 

 

 

Tablo 1.4: MDR-1 geninin etnisite farklılıkları 

  

 

 

 



 52 

2.11.2.MDR 1 Genindeki C3435T Polimorfizminin Substrat Ġlaçların 

Farmakokinetik Parametreleri Üzerine Etkisi 

                                           

Santral sinir sistemi, fetus, plasenta, testis gibi ksenobiyotiklere duyarlı 

dokuların kan doku bariyerlerindeki epitel hücrelerinde p-glikoprotein aktivitesinin 

artmıĢ olduğu gösterilmiĢtir. Bu bulgu, polimorfizmler sonucu p-glikoprotein aktivitesi 

azalmıĢ olan bireylerde çeĢitli hastalıklara duyarlılığın artabileceği hipotezini 

desteklemektedir(157).  

 

 

Tablo 1.5: MDR1 polimorfizmlerinin ilaçların farmakokinetik parametreleri üzerine 

etkileri 

 

2.11.3.MDR1 Genindeki Polimorfizmlerin Hastalıkların OluĢumu ve Ġlaç Yanıtı 

Üzerindeki Fonksiyonel Etkisi 

 

Yapılan çalıĢmalarda MDR1 genindeki polimorfizmlerin renal karsinom, 

ülseratif kolit, inflamatuvar barsak sendromu, parkinson hastalığı, çocukluk çağı akut 

lenfositer lösemisi gibi hastalıklarla iliĢkili olabileceği gösterilmiĢtir(82,85,110, 

124,198,200). 

 

 

 

Ġlaç Etki 

Digoksin(PO) 
TT alleli için Zaman-yoğunluk iliĢkisinde, eğri altında kalan alan (area under 

the curve = AUC), Maksimum serum konsantrasyonu (Cmax)’ta artıĢ(112). 

Feksofenadin TT alleli için AUC’de artma(207). 

CsA TT alleli için AUC, Cmax’ta artıĢ(46). 

Tac TT alleli için ilaç düzeyinde artıĢ(146). 

Fenitoin TT alleli için ilaç düzeyinde artıĢ(129). 
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Populasyon SNP 
Variant 

allel 
Etki Kaynak 

Ülseratif kolit C3435T TT ülseratif kolit duyarlılığında artıĢ (200) 

Renal epiteyal 

tümör 
C3435T TT renal epitelyal tümör duyarlılında artıĢ (209) 

Parkinson hastalığı C3435T TT 
pestisit ile indüklenen Parkinson 

sendromunda artıĢ 
(68) 

Ġlaca dirençli epilepsi C3435T TT Ġlaca dirençli epilepsi sıklığında azalma (208) 

AML G2677T GG-TT 
relaps zamanı ve kemoterapi sonrası 

yaĢama oranının     azalması 
(105) 

Meme kanseri C3435T TT 
preoperatif kemoterapi direncinde 

azalma 
(114) 

HIV C3435T TT tedaviye CD4 yanıtında artıĢ (78) 

Depresyon C3435T TT 
nortriptilinle indüklenen hipotansyon 

sıklığında artıĢ 
(189) 

  

 

Tablo 1.6: MDR1 genindeki polimorfizmlerin hastalıkların oluĢumu ve ilaç yanıtı 

üzerindeki fonksiyonel etkisi 

 

MDR-1 geninde oluĢan bu polimorfrizmler hastalığın ilerleyeĢinde ve kullanılan 

ilaçların gösterdikleri etkide çeĢitli değiĢikliklere neden olabilmektedir. Bu çalıĢmada 

MDR-1 geninde oluĢan bu polimorfizmlerin CsA ve Tac kullanan hastalarda diĢeti 

büyümesi oluĢmasında etkisi ve oluĢan diĢeti büyümesinin Ģiddeti ile iliĢkisinin 

incelenmesi amaçlanmıĢtır.   
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                                                   3.GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.Seçilen Örneklerin Tanımı 

 

Bu çalıĢmada örnek ve kontrol grubu Ġstanbul Üniversitesi(Ġ.Ü.) DiĢ Hekimliği 

Fakültesi Ağız, DiĢ, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı(A.D.), Ağız, DiĢ ve 

Çene Hastalıkları Bilim Dalı(B.D.)’ na baĢvuran ve Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp 

Fakültesi ve CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Dahiliye A.D. Nefroloji B.D.’ larında takip 

edilmekte olan böbrek transplantasyon hastalarından (96 erkek, 58 kadın) oluĢmaktadır. 

Örnek grubunu böbrek transplantasyonu yapılmıĢ CsA ya da Tac kullanan diĢeti 

büyümesi olan hastalar, kontrol grubunu ise böbrek transplantasyonu yapılmıĢ CsA ya 

da Tac kullanan diĢeti büyümesi olmayan hastalar oluĢturmaktadır.  DNA analizi için 

steril EDTA’lı tüpe alınan kan örnekleri Ġ.Ü. DETAE (Deneysel Tıp AraĢtırma 

Enstitüsü) Genetik A.D.’na MDR-1 genotipinin belirlenmesi için gönderilmiĢtir. Steril 

EDTA’lı tüplere alınmıĢ periferik kan örnekleri DNA saflaĢtırılması için en geç bir gün 

içinde çalıĢmak üzere oda ısısında saklanmıĢtır. 

 

ÇalıĢmayla ilgili olarak etik kurul kararı, Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Etik 

Kurulu'nun 22.11.2006 tarihli, 11 sayılı toplantısında onaylanmıĢtır. 

 

ÇalıĢma Ġ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 

tarafından desteklenmiĢtir. (Proje no: T-2 / 1724) 

 

ÇalıĢmanın materyalini oluĢturan bireyler iki grupta toplanmıĢtır: 

 

1. grup: Renal transplantasyonu takiben en az 6 ay süreyle CsA (n:30) ya da Tac (n:10 ) 

kullanan diĢeti büyümesi görülen toplam (n:40)  birey. 

 

2. grup: Renal transplantasyonu takiben en az 6 ay süreyle CsA (n:35) ya da Tac (n:79) 

kullanan diĢeti büyümesi görülmeyen toplam (n:114)  birey. 
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Hasta seçiminde göz önünde bulundurulan çalıĢmaya dahil etme kriterleri 

aĢağıdaki Ģekilde sıralanmıĢtır : 

  

▪ Hastalar hem alt hem de üst çenede anterior diĢlere sahip olmalıdır. 

▪ Bireyler, belirtilen ilaçlar(immünsupresan, antihipertansif) dıĢında diĢeti büyümesine 

neden olan baĢka ilaç (antikonvülsanlar) kullanmıyor olmalıdır. 

▪ Bayan hastalar gebe ya da laktasyon döneminde olmamalıdır. 

▪ Renal transplantasyonu takiben en az 3 ay süre geçmiĢ olmalıdır. 

 

ÇalıĢmamıza katılan hastalardan periodontal tedavi ihtiyacı olanlara gerekli 

periodontal tedaviler Ġ.Ü. DiĢ Hekimliği Fakültesi Ağız, DiĢ, Çene Hastalıkları B.D. ve 

Ġ.Ü. DiĢ Hekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D. kliniğinde yapılmıĢtır. 

 

ÇalıĢmaya katılan tüm bireyler tarafından bilgilendirilmiĢ gönüllü olur formu 

okunup imzalanmıĢtır. 

 

3.2.ÇalıĢmaya Katılan Bireylerden KiĢisel ve Medikal Bilgilerin Elde Edilmesi 

 

Hastaların kiĢisel ve medikal hikayeleri, bireyler için hazırlanan özel formlar ve 

hastane kayıt dosyalarından elde edilmiĢtir. Hastaların yaĢları, cinsiyetleri, meslekleri, 

doğum yerleri ve tarihleri, eğitim durumları, oral hijyen alıĢkanlıkları, diĢeti oluğu 

derinlikleri, sigara kullanma alıĢkanlıkları, renal transplant sonrası geçen süre (yıl 

olarak ifade edilmiĢtir), kullandıkları ilaçlar,  kullandıkları immünosupresanların (CsA 

ve Tac) tam kan ilaç ve serum kreatinin düzeyleri kaydedilmiĢtir. 

 

■ Eğitim seviyeleri hakkındaki bilgiler; hiç okula gitmemiĢ olan/ilkokul mezunu, 

ortaokul, lise, üniversite/üstü olmak üzere dört grupta sınıflanmıĢtır. 

■ Oral hijyen alıĢkanlıkları anketler yoluyla öğrenilmiĢtir. DiĢ fırçalama alıĢkanlığı; hiç 

fırçalamayanlar, ara sıra fırçalayanlar, düzenli olarak 2 günde 1 kez, günde 1 kez, günde 

2 kez, günde 3 kez fırçalayanlar olmak üzere altı grupta sınıflanmıĢtır. 

■ Sigara ve alkol kullanma durumları; sigara kullananlar, alkol kullananlar ve ikisini de 

kullanmayanlar olarak üç grupta sınıflanmıĢtır. 
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■ Hastaların kullandıkları ilaçlar; immünsupresif ilaçlar, antiproliferatif ilaçlar 

(azatioprin/mikofenolat mofetil/mikofenolat sodyum), glukokortikoidler ve kalsiyum 

kanal blokörleri olarak dört gruba ayrılmıĢtır. 

 

3.2.1.Periodontal Değerlendirme 

 

Bireylere yapılan intraoral muayeneden rutin klinik muayene araçları ile 

milimetrik kalibrasyonu olan Williams Periodontal Sondu kullanılmıĢtır. Maksiller ve 

mandibuler kanin diĢler dahil keser diĢler değerlendirilmiĢtir. 

 

ÇalıĢmamıza katılmayı kabul eden bireylerin periodontal durumlarının 

değerlendirilmesinde kullanılan klinik parametreler Ģunlardır: 

 

3.2.2.Sillness-Löe 1964 Plak Ġndeksi Metodunun UygulanıĢı 

 

Bu plak indeksi sistemi ile doğrudan marginal diĢeti ile temasta olan bakteri 

plağı ve plak kalınlığı değerlendirilir. Bu indeks, özellikle bakteri plağının diĢeti iltahabı 

üzerine olan etkisini incelemek için elveriĢlidir.  

 

DiĢin mesial, fasiyal, distal ve oral yüzleri olmak üzere dört yüzü 

değerlendirildi. Ġndeks uygulanacak bölgedeki diĢler önce hava spreyi ile kurutuldu (20 

saniye kadar) ve pamuk tamponlarla izole edildi. DiĢlerin dört yüzü gözle ve Williams 

Periodontal Sondu ile değerlendirildi. 

 

3.2.3..Modifiye DiĢeti Oluğu Kanama Ġndeksi 

 

Bu indekse göre diĢlerin etrafındaki kanama, mesial, distal, bukkal ve lingual 

yüzeylerden ölçüldü. Ölçümler hasta formuna kaydedildi. Bu indeks, ağız hijyeni 

kapsamında incelenmiĢtir ve sadece gingival dokular değerlendirilmiĢtir. DiĢin her dört 

tarafındaki değerler toplanıp dörde bölünüp her diĢ için bir skor elde edildi. Her diĢ için 

elde edilen skorlar toplanıp diĢ sayısına bölündü. Böylece kiĢiye ait bir gingival indeks 

skoru elde edildi. 
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3.2.4.DiĢeti Büyümesinin Değerlendirilmesi:  

 

DiĢeti büyümesinin miktarı Angelopoulos ve Goaz’ın geliĢtirdikleri ve Nery ve 

ark. tarafından modifiye edilen diĢeti büyüme indeksine(DBĠ) göre tespit edildi(12,169).  

Bu amaçla değerlendirilen diĢin ve intendental papilin orta hatlarından geçen hayali 

çizgiler arasındaki bölge bir gingival ünite olarak kabul edildi ve aĢağıdaki kriterlere 

göre skorlandırma yapıldı.     

 

SKOR KRĠTER 

0 DiĢeti büyümesi yok 

1 

Hafif diĢeti büyümesi: diĢeti kenarında kalınlaĢma, diĢeti cebinin lobüler 

granülasyonu, diĢ kronunun gingival 1/3’ ünü ya da daha azını kaplayan 

diĢeti büyümesi 

2 
Orta dereceli diĢeti büyümesi: diĢ kronunun ortasına kadar uzanan diĢeti 

büyümesi 

3 
AĢırı diĢeti büyümesi: diĢeti büyümesi, diĢ kronunun 2/3’ünü ve tüm yapıĢık 

diĢetini tamamen etkilemektedir. 

 

3.3.Kullanılan  Kimyasal Maddeler ve Primerler 

 

MagNA Pure Kompakt Nükleik Asit Ġzolasyon Kiti (Roche 03 730 964 001), 

LightCycler FastStart DNA Master  HybProbe(Roche 03 003 248 001 ), Etanol (%99 

Tekel), Hidrojen peroksit (%35 Merck K-22035097). 

 

3.4.MDR-1 C3435T Gen Bölgesi Ġçin Kullanılan Primer ve Prob Dizileri 

Forward  Primer: TGTTTTCAGCTGCTTGATGG 

Reverse Primer:  AAGGCATGTATGTTGGCCTC 

Anchor Prob:      GACAACAGCCGGGTGGTGTCA 

Sensor Prob:       GGAAGAGATCGTGAGGGCAG 

  



 58 

3.5.Kullanılan Ekipman ve Cihazlar 

 

MagNA Pure Kompakt Cihazı (Roche), NanoDrop ND-1000 spektrofotometre, 

10-100-1000µl steril pipet ve pipet ucu(FinnPipette Thermo), Santrifüj(eppendorf 

5415C mikro santrifüj), Vorteks karıĢtırıcı(Labnet),  LightCycler 1.2 PCR Cihazı ve  

LightCycler Kapiller Tüp(Roche 11 909 339 001) 

 

3.6.Yöntemler 

 

3.6.1.DNA izolasyonu 

 

DNA izolasyonu için kan örnekleri steril EDTA’lı tüplere alınmıĢ ve en geç bir gün 

içinde çalıĢmak üzere oda ısısında saklanmıĢtır. 10 ml periferik kan örneği steril 

EDTA’lı tüplere alındıktan sonra çalıĢma için MagNA Pure Kompakt Cihazı (Roche 

Molecular Biochemicals, Manheimm, Germany)’na aktarıldı. Örneklerin cihaza 

aktarılmasında aĢağıdaki protokol uygulanmıĢtır:  

1. a)  Cihaz açıldı. 

b)  Cihazdan kartuĢ ve tüp bölümleri çıkarıldı. 

c) Cihaz çalıĢtırıldıktan sonra ana menü ekranında örnek dağılım ekranına 

girildi. 

d) Yazılımın yönlendirmesine göre yol izlendi. 

    2.     a) Daha önceden doldurulan reaktif kartuĢu yerinden çıkarıldı. 

            b) Reaktif kartuĢu oda sıcaklığına adapte edildi.(en az 30 dakika) 

            - MagNA Pure Kompakt kartuĢu tutulurken daima eldiven giyildi. 

            - KartuĢ sadece barkoddaki yazısız tarafından tutuldu. 

            - KartuĢu çevreleyen folyoya dokunulmaktan kaçınıldı. 

            - Köpük oluĢturmaktan kaçınıldı. 

           - Sıvı kartuĢ içine tamamen dolduruldu. Eğer sıvı kalıntıları folyonun altında 

kalırsa, kartuĢ labaratuarda düz bir zemine yavaĢça vuruldu. Bu özellikle küçük 

miktarda proteinaz K içeren bölüm için önemlidir. 

3.     - Barkod okutuldu. 

4.     - Protokol menüsünden DNA_Blood _100_400 protokolü seçildi.  

        - 100µl elusyon hacimi seçildi. 
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5.     - Cihazdaki uç yerleĢtirme bölümüne örnek sayısı kadar uç yerleĢtirildi. 

        - Cihaz bir seferde en az 2 en çok 8 örnek izole edebilmektedir.  

6.     - Örnek tüpünden barkod okutulup örnek ismi girildi. 

        - Örnek tüpleri birinci sıraya yerleĢtirildi.  

7.     - 400 µl tam kan kriyo tüpe pipetlenip, tüpler isimlendirildi ve cihaza yerleĢtirildi.  

8.     - Elusyon tüpünün barkodu okutuldu ve cihaza yerleĢtirildi.  

9.     - Doğrulama ekranındaki bilgilerde yanlıĢlık yoksa alet çalıĢtırıldı. 

10.  - Purifikasyon iĢlemi bittikten sonra sonuç ekranında PASS belirmiĢ ise izolasyon 

hatasız olarak tamamlanmıĢ, FAIL ile sonuçlanırsa iĢlem sırsında vir hata meydana 

gelmiĢ olabilir. Bu durumda iĢlem tekrarlandı.  

11. -ĠĢlem bitince elusyon tüplerinin kapakları kapatılarak DNA -20C°de saklandı. 

Nükleik asitler uygun koĢullarda saklanırlarsa 6-12 ay stabil kalabilirler.    

 

3.6.2.DNA Saflık Tayini 

  

DNA örnekleri Tris-EDTA çözeltisi ile 1/100 oranında sulandırıldı. 260 nm’de 

DNA’nın ve 280 nm’de RNA ve proteinin vermiĢ olduğu absorbans Tris EDTA 

çözeltisi ile spektrofotometre sıfırlanarak ölçüldü. 260 nm’de okunan absorbans / 280 

nm’de okunan absorbans oranından DNA saflığı saptandı. O.D.260 / O.D.280 oranı 1,7-1,8 

olan DNA’lar temiz olarak kabul edildi.Bu oranın altında bir değere sahip olan 

DNA’lara temizleme iĢlemi uygulandı. 

 

3.6.3.DNA Konsantrasyonlarının Hesaplanması 

 

Çift iplikli DNA’nın 260 nm’de vermiĢ olduğu 1 absorbans 50 μg/ml (50ng/μl)’ 

dir. Bu temel bilgiden faydalanarak DNA formülü aĢağıdaki formüle göre hesaplandı. 

DNA Konsantrasyonu (ng/μl ): Sulandırma katsayısı (100) x A260 x 50 

 

3.6.4.PCR Ġle MDR-1 Gen Polimorfizminin Saptanması 

 

MDR1 geninde C3435T polimorfizminin sıklığı LightCycler
TM

 (Roche 

Molecular Biochemicals) cihazında gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile 

saptanmıĢtır. Sonuçlar floresan erime noktası analizi ile değerlendirilmiĢtir. Floresan 
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erime noktası analizi, farklı allelere hibridize olan floresan oligonükleotidlerin erime 

ısılarındaki(Tm) farklılıklara göre mutasyonları saptayan bir tekniktir. 

 

154 bireye ait genomik DNA periferik kandan MagNa Pure LC DNA Ġzolasyon 

Kit I ( Cat. No. 03 003 990 001) kullanılarak izole edilmiĢtir. DNA’ lar pH 8 10mmol/lt 

Tris-HCl elüsyon tampon çözeltisinde 50 mg/lt konsantrasyonda olacak Ģekilde 

muhafaza edilmiĢtir. Ġki yönlü primerler kullanılarak MDR1 geninin 197 baz çiftlik 

kısmı çoğaltılmıĢtır. Primer dizileri 5’-TGTTTTCAGCTGCTTGATGG-3’ (sens, intron 

25/ekzon 26) ve 5’-AAGGCATGTATGTTGGCCTC-3’ (antisens, ekzon 26) dir.  

 

Deteksiyon probu 5’ ucundan LC-Red 640 ile iĢaretlenmiĢ ve uzamayı 

engellemesi için de 3’ ucunda fosforile olmuĢ, 20 merlik bir oligonükleotittir. 

Deteksiyon probunun sekansı:  

5’-GGAAGAGATCGTGAGGGCAG-3’ (nükleotid 3426–3445) dir. 

 

Bu sekans wild tip allelin antisens dizisine komplementerdir ve 3’ ucundan 

itibaren 10 baz sonra polimorfik nükleotidi (altı çizilmiĢtir) içerir. 

 

3’ floresein iĢaretli bağlanma probu 21 merdir ve 5’ deteksiyon probuna 2 bazlık 

bir mesafede bağlanır. Bağlanma probunun sekansı:  

5’-GACAACAGCCGGGTGGTGTCA-3’ (nükleotid 3403–3423) dir. 

 

Primerler ve hibridizasyon probları TIB MOLBIOL tarafından sentezlenmiĢtir.  

 

PCR 10 µl reaksiyon hacminde gerçekleĢmiĢtir. Her bir primerden 5 µmol/lt, 

deteksiyon ve bağlanma problarından 2 µmol/lt ve 50 ng genomik DNA kullanılmıĢtır. 

Reaksiyonun tampon çözeltisi olarak LightCycler DNA Master Hybridization Probes 

buffer (Roche Molecular Biochemicals) kullanılmıĢtır. Reaksiyon karıĢımındaki final 

Mg
+2  

konsantrasyonu 2,5 mmol/lt olarak ayarlanmıĢtır.  Örnekler cam kapiler tüplere  

(Roche Molecular Biochemicals) yüklenmiĢ, santrifüj edilmis ve LightCycler cihazına 

yerleĢtirilmiĢtir.   
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94ºC de 10 dakika baĢlangıç denatürasyonundan sonra PCR amplifikasyon 45 

döngüde gerçeklemistir. Her bir döngüde: 

Denatürasyon 94 ºC de 0 sn 

Annealing       55 ºC de 4 sn  

(Annealing: PCR'da DNA'ların çoğaltılması aĢamasında kullanılan termo siklustaki 

birinci aĢama. Bu aĢamada primerlerin ortamda bulunan hedef DNA kompenenti ile 

birleĢme ve tekrar ayrıĢtırma olayı) 

Uzama           72 ºC de 4 sn 

 

Her 3 ısı için de ısı geçiĢ hızı 20 ºC/sn olarak ayarlanmıĢtır. Her döngüde 

annealing periyodunun sonunda floresans ölçülmüĢtür. Amplifikasyon tamamlandıktan 

sonra final erime eğrisi kaydedilmiĢtir: 

 

95 ºC de 20 sn 

40 ºC de 20 sn 

85 ºC ye 0,2 ºC /sn hızda ulaĢılır.  

Floresan, yavaĢ ısı artısı süresince sürekli olarak kaydedilmiĢ ve deteksiyon 

probunun ayrılması izlenmiĢtir. Floresan sinyalleri erime piklerine dönüĢtürülür ve 

analiz edilir.  

 

 

ġekil 2.1:  wild(C3435C) (- -), heterozigot(C3435T) (-), homozigot(T3435T) (-   -)   
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3.6.5.Sonuçların Değerlendirilmesinde Kullanılan Ġstatiksel Yöntemler 

 

Ölçümlerden elde edilen veriler SPSS 10,00 for Windows adlı bilgisayar 

programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmanın istatistiksel değerledirmeleri, Ġ.Ü 

Tıp Fakültesi Biyoistatistik Bölümü’ nde yapılmıĢtır. 

 

ÇalıĢmamızda, Tac ve CsA kullanan hasta gruplarının; 

Cinsiyetlere göre dağılımı, eğitim durumu, diĢ fırçalama sıklığı, alko-sigara 

kullanımı, diĢeti büyüme sıklığı ve derecesi, kullanılan immünsupresif ile tansiyon ilacı 

kullanımı Chi- Square Test’i ile değerlendirilmiĢtir.  

 

CsA ve Tac kullanan hasta gruplarının yaĢ ve nakil süresi ortalamaları, hasta 

gruplarının kanlarındaki immünsupresif ortalaması, plak-kanama indeksi ve kreatinin 

seviyeleri ortalaması, diĢeti büyümesi olan ve olmayan gruplardaki plak-kanama indeksi 

ve kreatinin seviyesi ortalaması   Student’s t Test’i ile değerlendirilmiĢtir.  

 

CsA ve Tac kullanan hasta gruplarında diĢeti büyümesi ile nakil süresi 

arasındaki iliĢki Mann-Whitney U testi ile değerlendirilmiĢtir.  

 

CsA ve Tac kullanan hasta gruplarının ve diĢeti büyümesi olan ve olmayan 

hastaların MDR-1 genotipine göre dağılımı  Chi- Square Test’i ile değerlendirilmiĢtir. 

 

Kalsiyum kanal blokörü kullanımı ve klinik olarak anlamlı diĢeti büyümesi 

parametreleri arasındaki farklar Fisher’ın Kesin Chi-Square Test ‘i ile 

değerlendirilmiĢtir. 
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4.BULGULAR 

ÇalıĢma grubuna, yaĢları 17-65 arasında değiĢen, yaĢ ortalaması 37.83±10.42 

olan toplam 154 renal transplantasyonlu birey dahil edilmiĢtir. 

 

ÇalıĢmamıza katılan, CsA veya Tac kullanan hasta gruplarına dahil olan tüm 

bireylerin cinsiyet dağılımı ve yüzdeleri Tablo 2.1’ de gösterilmektedir. CsA kullanan 

hastalarda erkek bireyler istatiksel olarak belirgin bir Ģekilde fazlayken(p>0.05), Tac 

kullanan hasta grubunda cinsiyet dağılımı açısından anlamlı fark 

bulunamamıĢtır(p<0.05). 

 

 

Tablo 2.1: CsA veya Tac kullanan hasta gruplarına ait cinsiyet dağılımı. 

 

DiĢeti büyümesi olan hasta grubunda cinsiyet ve diĢeti büyümesi 

karĢılaĢtırıldığında CsA kullanan grupta erkek bireylerin belirgin olarak fazla olduğu 

görülmektedir(p>0.05).Tac grubunda ise cinsiyet ve diĢeti büyümesi arasında bir iliĢki 

bulunamamıĢtır(p<0.05).   

 

DiĢeti büyümesi Cinsiyet n % 

CsA 
Kadın 9 30 

Erkek 21 70 

Tac 
Kadın 5 50 

Erkek 5 50 

 

Tablo 2.2: CsA ve Tac kullanan diĢeti büyümesi olan hasta gruplarında cinsiyet dağılımı 

 CsA Tac 

Cinsiyet n % n % 

Kadın 16 24.6 42 47.2 

Erkek 49 75.4 47 52.8 

Toplam 65 100 89 100 
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ÇalıĢmamıza katılan CsA ve Tac kullanan hasta sayısı tablo 2.3’ te 

gösterilmiĢtir. Tac kullanan kullanan hastalar CsA kullanan hastalara göre daha fazla 

olmasına rağmen, istatistiksel olarak anlamlı değildir.  

 

 

Tablo 2.3: CsA ve Tac kullanan hasta gruplarının dağılımı 

 

CsA veya Tac kullanan hasta gruplarında bireylerin eğitim düzeylerine ait 

bulgular tablo 2.4’de gösterilmiĢtir. 

 

 CsA Tac 

Eğitim Düzeyi n % n % 

Ġlkokul 22 34.3 33 37.1 

Ortaokul 20 31.3 21 23.6 

Lise 18 28.1 29 32.6 

Üniversite 4 6.3 6 6.7 

Toplam 64 100 89 100 

 

Tablo 2.4: CsA veya Tac kullanan hasta gruplarına ait eğitim düzeyleri dağılımı. 

 

Tac ve CsA gruplarında kanama indeksi, plak indeksi, yaĢ ve kreatinin seviyeleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Nakil süresi ve kullanılan 

immünsupresif ilacın serum konsantrasyonu CsA grubunda daha fazladır. CsA 

kullanımı Tac’ a göre daha eski olduğu için CsA kullanan hastaların nakil süresi 

ortalaması daha fazladır. CsA’ nın serum konsantrasyonu Tac’ dan daha yüksektir.  

 

Kullanılan immünsupresif n % 

CsA 65 42.2 

Tac 89 57.8 

Toplam 154 100 
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 Ġmmünsupresif n Ortalama 

Kanama  

Ġndeksi 

CsA 65 39,64±15.09 

Tac 88 34,33±14.39 

Plak  

Ġndeksi 

CsA 65 68,50±15.69 

Tac 89 59,78±16.63 

YaĢ  
CsA 65 37.64±10.91 

Tac 89 38.03±9.94 

Nakil süresi 
CsA 60 7.08±4.86 

Tac 83 4.87±3.85 

Ġmmünsupresifin 

serum 

konsantrasyonu 

CsA 65 117.96±56.16 

Tac 89 6.68±2.62 

Kreatinin seviyesi 

CsA 65 1,40±0.66 

Tac 89 1,29±0.38 

 

Tablo 2.5: Tac ve CsA gruplarında kanama indeksi, plak indeksi, yaĢ, kreatinin 

seviyeleri, nakil süresi ve kullanılan immünsupresif ilacın serum konsantrasyonu 

 

DiĢeti büyümesi olan ve olmayan hasta gruplarında, CsA ve Tac kullanan her iki 

grupta da yaĢ ve nakil sürelerinin ortalamaları karĢılaĢtırıldığında yaĢ, nakil süreleri, 

kreatinin seviyeleri, kullanılan immünsupresanın serum konsantrasyonu ile diĢeti 

büyümesi arasında  istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır (p<0.05). CsA ve 

Tac kullanan her iki grupta da diĢeti büyümesi olan hastalarda plak ve kanama indeksi 

diĢeti büyümesi olmayan hastalara göre daha yüksek bulunmuĢtur. Bu istatistiksel 

olarak anlalıdır(p>0.05).  
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Ġmmünsupresif  
DiĢeti 

büyümesi 
n Ortalama 

CsA 

YaĢ 
Yok 35 37.37±10.15 

Var 30 37.96±11.92 

Nakil süresi 
Yok 33 7.15±5.69 

Var 27 7.00±3.71 

CsA serum 

konsantrasyonu 

Yok 35 114.54±37.38 

Var 30 121.96±72.75 

Kanama indeksi 
Yok 35 32.25±11.84 

Var 30 48.27±13.97 

Plak indeksi 
Yok 35 64.12±15.62 

Var 30 73.60±14.38 

Kreatinin 

seviyesi 

Yok 35 1.39±0.49 

Var 30 1.41±0.82 

Tac 

YaĢ 
Yok 79 38.22±10.19 

Var 10 36.50±7.96 

Nakil süresi 
Yok 73 4.74±3.97 

Var 10 5.80±2.78 

Tac serum 

konsantrasyonu 

Yok 79 6.76±2.68 

Var 10 6.09±2.17 

Kanama indeksi 
Yok 78 32.48±13.38 

Var 10 48.78±14.37 

Plak indeksi 
Yok 79 58.32±16.49 

Var 10 71.30±13.49 

Kreatinin 

seviyesi 

Yok 79 1.30±0.39 

Var 10 1.18±0.35 

 

Tablo 2.6: Tac ve CsA gruplarında diĢeti büyümesine göre kanama indeksi, plak 

indeksi, yaĢ, kreatinin ve kullanılan immünsupresanın serum konsantrasyon seviyeleri 

ortalamları 
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Bireylerin diĢ fırçalama alıĢkanlıklarına ait bulgular, tablo 2.7’ da gösterilmiĢtir. 

CsA ve Tac hasta grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı  bir fark bulunamamıĢtır.  

 

DiĢ fırçalama 

alıĢkanlığı 

CsA 
Tac 

 

n % n % 

Yok 1 1.5 2 2.2 

Ara sıra 4 6.2 4 4.5 

2 günde 1 kere 6 9.2 8 9.0 

Günde 1 kere 35 53.8 45 50.6 

Günde 2 kere 18 27.7 28 31.5 

Günde 3 kere 1 1.5 2 2.2 

Toplam 65 100 89 100 

 

Tablo 2.7: CsA veya Tac kullanan hasta gruplarında bireylerin diĢ fırçalama alıĢkanlıkları 

 

Sigara ve alkol kullanımına ait bulgular değerlendirildiğinde, CsA ve Tac 

kullanan hasta gruplarında bireylerin  çoğunun alkol ve sigara kullanmadığı tespit 

edilmiĢtir. Ġki grup arasında sigara ve alkol kullanımı açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır. 

 

Sigara  

kullanımı 

CsA Tac 

n % n % 

Sigara ve alkol 

kullanmıyor 
60 92.3 81 90.9 

Sigara 

kullanıyor 
3 4.6 7 6.5 

Alkol kullanıyor 2 3.1 1 1.1 

Toplam  65 100 89 100 

 

Tablo 2.8: CsA veya Tac kullanan hasta gruplarında bireylerin sigara ve alkol kullanımı  
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DiĢeti büyümesi görülen ve görülmeyen hastaların kalsiyum kanal blokörü 

kullanma oranları karĢılaĢtırıldığında, diĢeti büyümesi olan grupta kalsiyum kanal 

blökörü kullanım oranı fazla olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı 

değildir(p<0.05). 

  

 

Tablo 2.9: DiĢeti büyümesi görülen ve görülmeyen hastaların kalsiyum kanal blokörü 

kullanma oranları 
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ġekil 3.1: Kalsiyum Kanal Blokörü(KKB) kullanımı ve diĢeti büyümesi görülmesi arası iliĢki 

 

 
DiĢeti büyümesi olan DiĢeti büyümesi olmayan 

n % n % 

Kalsiyum kanal blokörü  

kullanmayan 
17 42.5 47 41.2 

Kalsiyum kanal blokörü 

kullanan 
23 57.5 67 58.8 

Toplam 40 100 114 100 
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Tablo 2.10’ da, CsA veya Tac kullanan hasta gruplarında, klinik olarak anlamlı 

diĢeti büyümesi gözlenen bireylerin dağılımı gösterilmiĢtir. Ġki grupta da, diĢeti 

büyümesi gözlenmeyen (Resim 1.1. ve Resim 1.5.) ve farklı Ģiddetlerde diĢeti büyümesi 

gözlenen (Resim 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7. ve 1.8.) bireyler bulunmaktadır. Tac kullanan 

hasta grubunda, 10 bireyde (%11) klinik olarak anlamlı diĢeti büyümesi gözlenirken, bu 

oran CsA kullanan hasta grubunda 30 bireyde (%46.2) bulunmuĢtur. Ġki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur (p>0,05). 

 

DiĢeti  

Büyümesi 

CsA Tac 

n % n % 

Yok 35 53.8 79 88.8 

Hafif 3 4.6 7 7.9 

Orta 9 13.9 2 2.2 

ġiddetli 18 27.7 1 1.1 

Toplam 65 100 89 100 

 

Tablo 2.10: CsA veya Tac gruplarında klinik olarak anlamlı diĢeti büyümesi dağılımı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.2.: CsA ve Tac hasta gruplarında diĢeti büyümesi dağılımı  
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Resim 1.1. CsA kullanan, diĢeti büyümesi gözlenmeyen hasta 

 

 

Resim 1.2. CsA kullanan, klinik olarak anlamlı olmayan diĢeti büyümesi gözlenen hasta. 

 

 

Resim 1.3. CsA kullanan, klinik olarak anlamlı diĢeti büyümesi gözlenen hasta 

 

 

Resim 1.4. CsA kullanan, klinik olarak anlamlı diĢeti büyümesi gözlenen hasta. 
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Resim 1.5. Tac kullanan, diĢeti büyümesi gözlenmeyen hasta. 

 

 

Resim 1.6. Tac kullanan, klinik olarak anlamlı diĢeti büyümesi gözlenen hasta. 

 

 

Resim 1.7. Tac kullanan, klinik olarak anlamlı  diĢeti büyümesi gözlenen hasta. 
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ÇalıĢmamıza katılan hasta gruplarının genotip dağılımına bakıldığında hastaların 

66 (%42.8)’ sının heterozigot genotipe sahip olduğu görülmüĢtür ve bu istatistiksel 

olarak anlamlıdır(p>0.05).  

 

 

Genotip 

C3435C C3435T T3435T Toplam 

n 44 66 44 154 

% 28.6 42.8 28.6 100 

 

Tablo 2.12: CsA ve Tac hasta gruplarının genotip dağılımı 
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ġekil 3.3: MDR1 genotip dağılımları 
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DiĢeti büyümesi olan hasta grubunun genotip dağılımına bakıldığında ise diĢeti 

büyümesinden sorumlu olduğu düĢünülen heterozigot genotipe sahip bireylerin(%37.5) 

daha fazla olduğu, fakat istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıĢtır(p<0.05).  

 

 

Genotip 

C3435C C3435T T3435T Toplam 

DiĢeti büyümesi 

olan hasta grubu 

n 13 15 12 40 

% 32.5 37.5 30 100 

 

Tablo 2.13: DiĢeti büyümesi olan hasta grubunun genotip dağılımı 
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ġekil 3.4: DiĢeti büyümesi olan hastaların MDR1 genotipi dağılımları 
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5.TARTIġMA 

KBY günümüzde önemli bir halk sağlığı problemidir. 2005’li yıllarda 1 

milyonun üzerinde son dönem böbrek yetmezliği(SDBY) olan kiĢiye renal replasman 

tedavisi uygulandığı bildirilmiĢtir ve bu sayının 2010 yılında 2 milyona çıkacağı 

hesaplanmaktadır. ABD toplumunda SDBY hastalarının prevelansı milyonda 256 olarak 

hesaplanmıĢtır(11). Türk Nefroloji Derneği verilerine göre 2003 yılında Türkiye’de 

SDBY’ li hasta sayısı milyon nüfusta 122’ dir(76). SDBY’ li hastalara böbrek nakili 

uygulanması ülkelerin sağlık harcamaları için büyük bir külfet oluĢturmaktadır. Yapılan 

çalıĢmalar kronik böbrek yetmezliğini erken evrede yakalamak ve son dönem böbrek 

yetmezliğine gidiĢini yavaĢlatmak üzerine odaklanmaktadır. III. Amerikan Ulusal 

Sağlık ve Beslenme Ġnceleme AraĢtırmasında Amerikan toplumunun yaklaĢık olarak % 

4.3’ ünde EVRE 2,3,4 kronik renal yetmezliği olduğu gösterilmiĢtir(47). BaĢka bir 

çalıĢmasında ise Avustralya toplumunun % 11’ inin KBY’ si olduğu tespit 

edilmiĢtir(42). KBY’ nin kalıcı ve en etkili tedavi yöntemi ise bu hastalara böbrek 

transplantasyonu uygulanmasıdır.    

 

Böbrek transplantasyonu uygulanan bazı hastalarda immün sistemi baskılamak 

için kullanılan ilaçlara bağlı olarak diĢeti büyümesi görülmektedir. DiĢeti büyümeleri 

pek çok farklı sebepten kaynaklanabilen; fonksiyonel, estetik ve fonetik 

komplikasyonlara yol açan önemli bir sorundur.  

 

CsA’ya bağlı diĢeti büyümesi prevalansı yaklaĢık olarak %25-30 civarındadır, 

farklı çalıĢmalarda %12.5-84.6 arasında bildirilmiĢtir(180,205). Tac’ın gingival dokular 

ve diĢeti büyümesi üzerine etkisi ilgili yapılmıĢ çalıĢma sınırlı sayıdadır, kimi 

araĢtırmacılar diĢeti büyümesine yol açmadığını bildirirken(109,156,215), kimi 

araĢtırmacılar Tac kullanan hastalarda diĢeti büyüme prevalans ve Ģiddetinin CsA’ya 

nispeten daha az olduğunu göstermiĢtir(50,74,172).  

 

Ġlaca bağlı diĢeti büyümesinin patogenezinin anlaĢılması amacıyla diĢeti 

büyümesine neden olan ilaçlar üzerinde yapılmıĢ birçok çalıĢma bulunmaktadır. Fakat 

patogenezin açıklanmasına yönelik bu çabalar henüz sonuç vermemiĢtir. DiĢetini 

oluĢturan bileĢenlerle ilaçlar arasındaki iliĢkiyi etkileyen yaĢ, ilaç değiĢkenleri, kombine 
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kullanılan ilaçlar, periodontal değiĢkenler, genetik faktörler, diĢeti bağ dokusu 

homeostazisinde meydana gelen ilaca bağlı değiĢimler, ultrastrüktürel faktörler, 

enflamatuar değiĢimler ve büyüme faktörleri üzerine ilaçların etkisi üzerinde 

durulmuĢtur.  

 

ÇalıĢmamıza, yaĢ ortalaması 37.64±10.91 olan, immünosupresan olarak CsA 

kullanan 65 renal transplant hastası ve yaĢ ortalaması 38.03±9.94 olan, immünosupresan 

olarak Tac kullanan 89 renal transplant hastası olmak üzere toplam 154 hastada 

yürütülmüĢtür. 

 

Ġlaçlara bağlı oluĢan diĢeti büyümeleri genelde anterior diĢlerde ve özellikle 

labial/bukkal yüzeylerde görülür. Ġlk olarak interdental bölgeyi tutan büyüme, 

ilerledikçe diĢeti marjini ve yapıĢık diĢetine yayılabilir(67). Bu nedenle, mevcut diĢeti 

büyümesini daha doğru değerlendirmek, cerrahi giriĢim gerektiren ‘klinik olarak 

anlamlı diĢeti büyümesi’ olan bölgeleri atlamamak adına, çalıĢmaya katılan bireylerin 

alt ve üst anterior diĢleri değerlendirilmiĢtir. DiĢeti hiperplazisinin genel olarak diĢsiz 

bölgelerde görülmediği ve diĢler çekildiğinde lezyonların kendiliğinden düzeldiğini 

bildiren yayınlar vardır(12). Fakat çok nadirde olsa diĢsiz ağızlarda da diĢeti 

büyümesinin görüldüğünü bildiren yayınlar vardır(2). DiĢeti büyümelerinin 

değerlendirilmesi için kullanılan farklı indeks sistemleri mevcuttur. ÇalıĢmamızda diĢeti 

büyümesinin miktarı Angelopoulos ve Goaz’ın geliĢtirdikleri ve Nery ve ark. tarafından 

modifiye edilen diĢeti büyüme indeksine(DBĠ) göre tespit edildi(12,169).   

 

ÇalıĢmaya katılan bireylerin değerlendirilmesinde kullanılan plak indeksi (PI, 

Silness ve Löe, 1964), gingival marjine komĢu diĢ yüzeyindeki bakteri plağının 

miktarını belirtmesi dolayısıyla, periodontal doku hastalıkları ve bakteri plağı arasındaki 

iliĢkinin değerlendirilmesinde sıkça kullanılan, hassaslığı defalarca gösterilmiĢ bir 

indeks sisitemidir. Gingival indeks (GI, Löe ve Silness, 1963) ise, diĢetindeki 

enflamasyonun düzeyini saptamakta kullanılan, yine hassaslığı defalarca gösterilmiĢ bir 

indeks sistemidir. 

 

Oliveira ve ark(61) CsA ve Tac diĢeti büyümesi büyümesine ve Ģiddetine 

etkilerini inceledikleri çalıĢmalarında; CsA kullanan 451 hasta ile Tac kullanan 134 
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hastayı karĢılaĢtırmıĢlar ve CsA kullanan hastaların %38.1, Tac kullanan hastaların 

%17.9’unda klinik olarak ciddi diĢeti büyümesinin görüldüğünü belirmiĢlerdir. Sonuç 

olarak CsA kullanan hastalarda klinik olarak anlamlı diĢeti büyüme prevalansının ve 

Ģiddetinin Tac kullanan hastalara göre daha yüksek olduğunu, iki grupta da diĢeti 

büyüme Ģiddetinin enflamasyondan dolayı oluĢan papiller kanama indeksi ile bağlantılı 

olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 

Oettinger-Barak ve arkadaĢlarının(172), karaciğer sirozu, transplantasyon ve 

immünsupresif tedavinin periodonsiyum üzerine etkilerini inceledikleri çalıĢmada, 12 

CsA ve 9 Tac kullanan hastada, CsA kullananlarda diĢeti büyümesi ortalama değeri 

1,10±0,1; Tac kullananlarda ise 0,57±0,1 bulunmuĢtur. 

 

Ellis ve arkadaĢlarının(74), 40 Tac ve  CsA kullanan bireyi dahil ettiği 

çalıĢmada, Tac kullanan bireylerde %15, CsA kullananlarda ise %30 klinik olarak 

anlamlı diĢeti büyümesi rapor edilmiĢtir. DiĢeti büyümesi ortalama skoru Tac grubunda 

%14,1, CsA grubunda %22,4’tür. Alçı modelleri elde edilen bireylerin anterior 

diĢlerinin Seymour (205)‘un tarif ettiği Ģekilde değerlendirildiği ve ≥%30 büyümenin 

klinik olarak anlamlı kabul edildiği çalıĢmada, önceden CsA kullanımı ve kombine 

kalsiyum kanal blokörü kullanımının, diĢeti büyümesinin varlığı ve Ģiddeti için anlamlı 

risk faktörleri olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

 

Tac kullanımını diĢeti büyümesiyle iliĢkilendiren diğer bir çalıĢma ise Costa ve 

arkadaĢları(50) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 134 Tac ve 451 CsA kullanan hasta 

üzerinde gerçekleĢtirilen çalıĢmada, CsA kullanan bireylerde ortalama diĢeti büyümesi 

skoru %29,03±22,09; Tac kullananlarda ise %16,9±3,4 bulunmuĢtur.    

 

Wondimu ve ark.’nın(239) 2001 yılında karaciğer nakili uygulanmıĢ CsA(n:17) 

ve Tac(n:13) kullanan 30 çocuk hastanın ağız sağlığını inceledikleri bir çalıĢmada Tac 

kullanan hastalarda diĢeti büyümesi olan hiçbir hastaya rastlanmazken, CsA kullanan 

hastaların 6’sında (%35) diĢeti büyümesine rastlanmıĢtır.  
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Spolidorio ve arkadaĢlarının(215), 88 CsA ve 67 Tac kullanan renal 

transplantasyonlu bireyi dahil ettikleri çalıĢmada, Tac kullanan hastalarda diĢeti 

büyümesi gözlenmemiĢtir.  

 

McKaig ve arkadaĢlarının(156), 52 CsA ve 27 Tac kullanan karaciğer 

transplantlı çocuk hastayı kapsayan çalıĢmalarında, yine diĢeti büyümesi insidansı 

üzerinde durulmuĢ ve hiçbir hastada büyüme kaydedilmemiĢtir.  

 

Bizim çalıĢmamızda ise, Tac kullanan hasta grubunda, 10 bireyde (%11) klinik 

olarak anlamlı diĢeti büyümesi gözlenirken, bu oran CsA kullanan hasta grubunda 30 

bireyde (%46.2) bulunmuĢtur. Bu oran istatistiksel olarak anlamlıdır ve literatür bilgileri 

ile uyumlu olarak CsA kullanan hastalarda diĢeti büyümesinin Tac kullananlara göre 

daha sık görüldüğü bilgisini doğrulamaktadır.  

 

ÇalıĢmamızın CsA kullanan hasta grubunu 16’sı (%24.6) kadın, 49’u (%75,4) 

erkek toplam 65 birey; Tac kullanan hasta grubunu ise 42’si (%47.2) kadın, 47’si 

(%52.8) erkek toplam 89 birey oluĢturmuĢ, cinsiyet dağılımı açısından CsA kullanan 

grupta erkekler belirgin bir Ģekilde fazla iken Tac kullanan grupta cinsiyet açısından bir 

fark saptanmamıĢtır. Literatürde KBY için risk faktörü olarak cinsiyet üzerinde duran az 

sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Bizim çalıĢmamızda 154 böbrek nakil hastasının 96’sı 

(%62) erkek bireylerden oluĢmaktadır. Bu istatistiksel olarak anlamlıdır ve erkek 

bireylerde KBY geliĢme riskinin fazla olduğunu bildiren çalıĢmaları desteklemektedir.  

 

ÇalıĢmamızda CsA ve Tac kullanan diĢeti büyümesi olan bireyler ile cinsiyet 

arasındaki bağlantı incelendiğinde CsA kullanan ve diĢeti büyümesi olan 30 bireyin 

21(%70)’ inin erkek olduğu görülmüĢtür. Bu bulgu istatistiksel olarak anlamlıdır ve 

androjenlarin diĢeti büyümesinin ortaya çıkmasında etkili olduğunu bildiren yayınları 

desteklemektedir. Ġlaca bağlı diĢeti büyümesinin oluĢma riskinin ve Ģiddetinin cinsiyet 

ile iliĢkisi bulunmadığını bildiren çalıĢmalar olmakla birlikte(50,162) çalıĢmamızın 

sonuçlarıyla uyum gösteren erkeklerde daha fazla olduğunu bildiren araĢtırmalar 

da(73,224) bulunmaktadır.  
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ÇalıĢmamızda CsA kullanan 65 hastanın yaĢ ortalaması 37,64±10,91, Tac 

kullanan 89 hastanın yaĢ ortalaması ise 38,03±9,94 idi. Literatürde, kalsiyum kanal 

blokörü kullanan hastalarda yaĢla diĢeti büyümesi arasında iliĢki gösterilmemiĢtir. YaĢ 

özellikle antikonvülsan (fenitoin) ve CsA kullanan hastalarda, diĢeti büyümesi açısından 

önemli bir risk faktörü olarak görülmektedir. Bu durum, dolaĢımdaki androjenler ve 

gingival fibroblastlar arasındaki etkileĢimle açıklanabilir. ÇalıĢmamızda, CsA veya Tac 

kulanan hasta gruplarında yaĢ açısından anlamlı fark saptanmamıĢtır. ÇalıĢmamızın 

materyalini çok farklı yaĢ gruplarına dahil olan bireyler oluĢturmadığı için, yaĢ ve diĢeti 

büyümesi açısından iliĢki saptanması amaçlanmamıĢtır. 

 

Plağın CsA için rezerv olduğu ve stimule olan tükrük akıĢıyla CsA salımı 

olabileceği belirtilmiĢtir(206). Hallmon ve Rossmann(96), plak varlığının diĢeti 

büyümesini artırdığı sonucuna varmıĢtır. ÇalıĢmamızda, CsA ve Tac kullanan hasta 

gruplarında diĢeti büyümesi görülen ve görülmeyen bireyler arasında, plak indeksi 

açısından önemli fark bulunmuĢtur; diĢeti büyümesi görülen Tac grubunda plak indeksi 

skoru ortalaması 0.71±0.13, diĢeti büyümesi görülmeyen grupta bu oran 0.58±0.16’ dir. 

CsA kullanıp diĢeti büyümesi görülen grupta plak indeksi 0.73±0.14, diĢeti büyümesi 

olmayan grupta ise 0.64±0.15’tür. CsA ve Tac gruplarının ikisinde de diĢeti büyümesi 

görüle grupta plak indeksi daha yüksektir. Literatürde bu konuda bizim çalıĢmamızla 

uyumlu olan pek çok çalıĢma bulunmaktadır. CsA’ya bağlı diĢeti büyümelerinde 

bakteriyel plak birikiminin önemli olduğu ve iyi ağız hijyeniyle diĢeti büyümesinin 

azaltılabileceği, hatta engellenebileceği ileri sürülmüĢtür(73,134,180,212,224,227). 

ÇalıĢmamızın plak birikimi açısından sonuçlarının aksini söyleyen çalıĢmalar da 

bulunmaktadır(50,74). Ellis ve arkadaĢları(74) ve Costa ve arkadaĢlarının(50), CsA ve 

Tac kullanan bireylerde yürüttükleri araĢtırmalarında, iki grup arasında plak indeksi 

skorları (PI, Silness ve Löe, 1964) açısından fark bulunmamıĢtır. Bulgularımız, diĢeti 

büyümesi ile plak birikimi arasında iliĢki olduğunu göstermektedir.  

 

DiĢeti büyümesi ve enflamasyon arasında pozitif iliĢki tanımlanmıĢtır(202,206), 

fakat kesitsel çalıĢmalarda iliĢkinin hangi tarafının sebep olduğunu belirtmek zordur. 

Ortodontik apareyler gibi oral hijyenin sağlanmasını zorlaĢtıran faktörler eĢliğinde, 

diĢeti büyümesi prevalansı daha yüksektir(57); oral hijyen programına tabi tutulan 

bireylerde diĢetindeki değiĢikliklerin boyutunun daha az olduğu gösterilmiĢtir(204). 
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Oral hijyen programını takiben, diĢeti büyümesi Ģiddeti ve cerrahi iĢleme gereksinimin 

azaldığı da rapor edilmiĢtir(121). Bu nedenle, iyileĢtirilmiĢ oral hijyenin, büyümenin 

enflamatuar komponentinin eliminasyonu ile en azından diĢeti büyümesinin Ģiddetini 

azaltacağı düĢünülmektedir(50). ÇalıĢmamızda, enflamasyonu ölçmek için 

kullandığımız modifiye diĢeti oluğu kanama indeksi skorları açısından, diĢeti büyümesi 

olan ve olayan CsA ve Tac kullanan hasta gruplarında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmıĢtır. CsA grubunda diĢeti büyümesi olan grupta  modifiye diĢeti oluğu kanama 

indeksi ortalaması 0.48±0.13, diĢeti büyümesi olmayan grupta ise 0.32±0.11’ dir. Tac 

grubunda ise modifiye diĢeti oluğu kanama indeksi skorları diĢeti büyümesi olan grupta 

0.48±0.14, diĢeti büyümesi olmayan grupta 0.32±0.13 olarak kaydedilmiĢtir. CsA ve 

Tac kullanan grupların ikisinde de diĢeti büyümesi olan grupta modifiye diĢeti oluğu 

kanama indeksi daha yüksek bulunmuĢtur. 

 

Literatürde, araĢtırmamızın sonuçlarını destekleyen çalıĢmalar bulunmaktadır. 

CsA kullanan hastalarda, kanama indeksinin diĢeti büyüme Ģiddeti için risk faktörü 

olduğunu gösteren çalıĢmalar vardır(223,225). Materyal açısından çalıĢmamızla 

benzerlik gösteren, Costa ve arkadaĢlarının(50) araĢtırmalarında, hem CsA ve hem de 

Tac kullanan bireylerin oluĢturdukları gruplarda, diĢeti büyümesi Ģiddeti ve kanama 

indeksi arasında iliĢki saptanmıĢtır. ÇalıĢmamızın sonuçları, diĢeti büyümesi ve 

enflamasyon arasında pozitif iliĢki olduğu bulgusunu desteklemektedir. 

 

Kreatinin serum düzeyleri, renal fonksiyonun göstergesidir, transplant 

kliniklerinde rutin hasta muayenesi kapsamında bu değer izlenir(74). ArtmıĢ kreatinin 

düzeyi, böbrek yetmezliği ve yetmezlik sonucunda oluĢan üreminin iĢaretidir. Üremi, 

azalmıĢ immunokapasite ve azalmıĢ enflamatuar cevaba neden olur. Bu, yüksek serum 

kreatinin konsantrasyonu ve düĢük diĢeti büyümesi skoru arasındaki iliĢkiye bir 

açıklama getirebilir(227). ArtmıĢ kreatinin düzeyi, renal fonksiyonda değiĢimin 

göstergesidir, CsA’nın farmakokinetiğini ve diĢeti büyümesinin geliĢimini 

etkileyebilir(223). Thomason ve arkadaĢlarının(223) 100 solid organ transplantlı ve 

CsA kullanan hastada (kalsiyum kanal blokörü ya da fenitoin kullanan hastalar çalıĢma 

dıĢı bırakılmıĢ), diĢeti büyümesi için risk faktörlerini saptamayı amaçladıkları 

araĢtırmalarında, diĢeti büyümesi ve serum kreatinin konsantrasyonu arasında ters iliĢki 

bulunmuĢtur. Klinik olarak anlamlı diĢeti büyümesi gözlenen hastalarda serum kreatinin 
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düzeyi daha düĢüktür ve regresyon analizinde yüksek serum kreatinin düzeyinin 

diĢetindeki değiĢikliklere karĢı koruyucu özelik gösterdiği ortaya koyulmuĢtur. Sadece 

CsA kullanan hastalarda, CsA ve kalsiyum kanal blokörünün kombine kullanıldığı 

hastalara nispeten artmıĢ kreatinin düzeyi kaydedilmiĢtir(225). Bu duruma, kreatininle 

iliĢkili olan entrensik bir mekanizma neden olabilir, ya da CsA’nın nefrotoksisitesi ve 

kalsiyum kanal blokörlerinin iyileĢtirici etkisi ile açıklanabilir (223). ÇalıĢmamızda 

CsA kullanan hasta grubunda serum kreatinin konsantrasyonu ortalama değeri 1,40 

(mg/dl); Tac grubunda ise 1,29 (mg/dl)’tür ve gruplar arasındaki önemli fark 

bulunmamıĢtır. 

 

Renal transplant hastalarının büyük çoğunluğu, arteriyel hipertansiyonun 

kontrolü ve CsA’ya bağlı nefrotoksisitenin azaltılması için kalsiyum kanal blokörü de 

kullanmaktadır. Yapılan çalıĢmalar, kalsiyum kanal blokörlerinin tek baĢına ya da CsA 

veya Tac ile kombine kullanımının artmıĢ diĢeti büyümesi prevalansı ve Ģiddetiyle 

iliĢkili olduğunu göstermiĢtir(74,223). DiĢeti büyümesi skorlarındaki artıĢa, kalsiyum 

kanal blokörlerinin sinerjistik etkisinin neden olabileceği 

belirtilmiĢtir(1993,223,74,156,227). CsA ve Tac kullanan hastalarda, kombine kalsiyum 

kanal blokörü kullanımının diĢeti büyümesinin Ģiddeti ve prevalansı açısından önemli 

bir risk faktörü olduğu rapor edilmiĢtir(50,74). Thomason ve arkadaĢlarının(224) 94 

kalp transplantlı hastada yaptıkları çalıĢmada, diĢeti büyümesi ve Ģiddetinin kombine 

nifedipin kullanımıyla arttığı sonucuna varılmıĢtır. James ve ark(109) 25 renal 

transplantasyon uygulanmıĢ ve Tac kullanan hasta ile yaptıkları çalıĢmada hipertansif 

tedavi gören hastalarda diĢeti büyüme oranının hipertansif tedavi görmeyenlere göre 

belirgin oranda yüksek olduğu bildirilmiĢtir. Literatürde, sadece CsA alan hastalarla 

kıyaslanınca, CsA ile birlikte nifedipin kullanan hastalarda diĢeti büyümesi skorlarının 

daha yüksek olduğu bildirilmiĢtir(22,173,181,224,227). ÇalıĢmamızın diĢeti olan ve 

olmayan gruplar karĢılaĢtırıldığında, kalsiyum kanal blokörü kullanımı açısından 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıĢtır.  

 

Literatürde, CsA’nın neden olduğu diĢeti büyümesinin ilk 3-6 ayda geliĢtiği ve 

9-12. aylarda en yüksek dereceye ulaĢtığı bildirilmektedir(56,148). Tac’la ilgili bu 

konuda kesin veri bulunmamaktadır. ÇalıĢmamızda, ilaç kulanım süresi, ‘nakil süresi’ 

adı altında ‘yıl’ olarak ifade edilmiĢtir. Tac kullanan hastalar ilacı ortalama 4.87 yıl 
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kullanmıĢken; CsA kullanan hastalarda ilacı kullanma ortalama süresi 7.08 yıl olarak 

bulunmuĢtur. CsA ve Tac grupları arasında, ilacı kullanma süresi arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuĢtur. Bu bulgunun nedeni CsA’ nın Tac’ a göre daha eski 

bir ilaç olmasından kaynaklanmaktadır. DiĢeti büyümesi olan CsA ve Tac kullanan 

hastalarda nakil süreleri karĢılaĢtırıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. 

 

Literatürde, diĢeti büyümesi ve ilacı kullanım süresi arasındaki iliĢkiye dair 

veriler çeliĢkilidir. McGaw ve arkadaĢları(155) ve Pernu ve arkadaĢları180) diĢeti 

büyümesi görülen ve görülmeyen CsA kullanan hasta grupları arasında, ilaç kullanım 

süresi açısından fark bulamamıĢlardır. Ellis ve arkadaĢları(74) ve Costa ve 

arkadaĢlarının(50) Tac ve CsA kullanan hasta gruplarının kıyaslandığı çalıĢmalarında, 

ilaç kullanım süresi açısından fark saptamamıĢlardır. Vescovi ve arkadaĢlarının(233) 

121 CsA kullanan renal transplant hastasında yaptıkları çalıĢmada, ilaç kullanım süresi 

ve diĢeti büyümesi arasında iliĢki olduğu bildirilmiĢtir. ÇalıĢmamızın sonuçları, 

morfostrüktürel değiĢimlerinin baĢlaması ve geliĢmesi için ilacın diĢeti dokularında belli 

bir eĢik değere ulaĢması gerektiği hipotezini akla getirmektedir(56). 

 

CsA ya da Tac’la ilgili yapılmıĢ olan çalıĢmalarda, bireylerin sigara kullanma 

alıĢkanlıkları konusunda bilgi verilmemiĢtir. Tac kullanan grupta bireylerin %6,5’i; CsA 

kullanan grupta ise %4,6’sı sigara kullanmaktadır. Gruplar arasında, sigara kullanımı 

açısından fark gözlenmemiĢtir. Gingivitiste gingival enflamasyon ve sondlamada 

kanamada azalmaya yol açan sigara kullanımının; periodontitiste periodontal yıkımın 

prevalans ve Ģiddetinde, cep derinliği, ataçman ve kemik kaybında artıĢa neden olduğu 

bilinmektedir(171). Periodontal hastalık için önemli bir risk faktörü olduğu kanıtlanmıĢ 

olan sigara kullanımının, diĢeti büyümesi üzerine etkisi konusunda veri 

bulunmamaktadır. ÇalıĢmamızda, bu konuyu aydınlatacak sonuçlar elde edilmemiĢtir. 

 

CsA dozu ve kan CsA düzeyinin diĢeti büyümesi üzerine etkisi konusunda 

bulgular çeliĢkilidir. CsA dozunun azaltılmasının, diĢeti büyümesinde gerilemeye yol 

açtığı ileri sürülmüĢtür. Daley ve arkadaĢları(56), diĢeti büyümesi için ilacın belli bir 

eĢik düzeyine ulaĢması gerektiğini ileri sürmüĢ, fakat hem kendileri hem de birçok 

araĢtırmacı, CsA dozu ve diĢeti büyümesi arasında korelasyon 
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saptamamıĢtır(51,108,123,204,225). Bunun yanında, CsA dozunu, diĢeti büyümesi için 

bir risk faktörü olarak belirten çalıĢmalar da bulunmaktadır(223,224). CsA kan düzeyi 

için de veriler benzerdir. Seymour ve ark(205), 12 hasta ve 12 kiĢilik kontrol grubu 

üzerinde yürüttükleri çalıĢmalarında, 6 aylık periodda, ortalama serum konsantrasyonu 

ve diĢeti büyümesinde artıĢı arasında pozitif korelasyon bildirmiĢtir. Somacarrera ve 

ark(212), daha büyük bir populasyonda, toplam 100 hastayı dahil ettikleri 

araĢtırmalarında, transplant sonrası ilk 6 ayda CsA kan konsantrasyonu ve diĢeti 

büyümesi arasındaki pozitif korelasyonu onaylamıĢtır. Costa ve arkadaĢları(51), CsA 

serum konsantrasyonunu diĢeti büyümesiyle iliĢkilendirirken; Hefti ve arkadaĢları(98), 

CsA kan düzeyi 400 ng/ml’den yüksek olanlarda, diĢeti büyümesi insidansının daha 

fazla olduğunu belirtmiĢtir. ÇalıĢmamızda diĢeti büyümesi olan ve olmayan hasta 

gruplarında ilacın kan konsantrasyonu ile diĢeti büyümesi arasında bir iliĢki 

bulunamamıĢtır. ÇalıĢmamızın sonuçları literatürle uyumludur. 

 

Transplantasyon sonrasında hastalara CsA’ ya ilave olarak steroid ve 

immunosupresif ilaçlar verilmektedir. Kullanılan ilaçların miyelosupresif etkisine bağlı 

olarak hastaların kan tablosu bozulabilir ve bu koĢullar altında hücresel immün yanıt 

belirgin bir Ģekilde azalabilir. Steroidlerin antienflamatuar etkileri nedeni ile 

enfeksiyonların belirtileri maskelenmekte ve immün sistem baskılanmasından dolayı 

enfeksiyonlar tehlikeli boyutlara ulaĢabilmektedir. Ağız ortamında da normalde patojen 

olmayan pek çok mikroorganizma enfeksiyona neden olabilmektedir. Transplantasyon 

hastalarında periodontal hastalıklar, diĢ abseleri, mukozal ülserler ve kandidiazis daha 

sıklıkla görülebilmektedir(8). 

 

Ak G ve ark.’ nın(3) 1999’ da yaptıkları bir çalıĢmada 35 CsA kullanan renal 

transplantasyon(E:23, K:12) hastasının 18 tanesinde(%51.5) diĢeti büyümesinin, 6’ 

sında (%17.1) kandidal enfeksiyonun, 3’ünde (%8.5) tekrarlayan aftöz ülserasyonların, 

1’inde (%2.8) psedoepitelyamatöz hiperplazinin ve 1’inde de (%2.8) lökoplazinin 

saptandığı bildirilmiĢtir.   

 

Garcia ve ark(87) böbrek nakili olmuĢ 90 hastada meydana gelen oral lezyonlaro 

inceledikleri çalıĢmalarında hastların %18.7’sinde oral kandidiazis, %13’ünde kıllı 
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lökoplazi, %22’sinde coğrafik dil ve %49’unda diĢeti büyümesi olduğunu 

belirmiĢlerdir.  

 

Al-Mohaya ve ark(8) 2009 yılında yaptıkları bir araĢtırmada 58 renal 

transplantasyon hastasının %74.1’inde diĢeti büyümesi, %15.5’inde eritematöz 

kandidiazis, %8.6’sında kıllı lökoplazi geliĢtiğini ve diĢeti büyümesinin Ģiddetinin 

nifedipin ile CsA’ yı beraber kullanan hastalarda daha fazla olduğunu bildirmiĢlerdir.  

 

Bizim çalıĢmamızda ise 154 renal transplantasyon hastasının 40’ ında diĢeti 

büyümesi, 3’ ünde oral kandidiazis, 2’ sinde tekrarlayan aftöz ülserasyonlar, 3 ‘ünde 

coğrafik dil, 5 ‘inde fissürlü dil, 2’ sinde lökoplazi, 2’ sinde liken planus, 8’ inde 

hiperkeratoz ve 2’ sinde pigmentasyonlar görülmüĢtür. ÇalıĢmamız Türk toplumunda 

böbrek nakili olmuĢ hastalar üzerinde oral lezyonların değerlendirildiği en kapsamlı 

çalıĢma olması bakımından önemlidir ve daha önceki literatür bilgileri ile uyumlu 

olarak immünosupresif tedavi nedeniyle nakil hastalarında oral lezyon görülme 

sıklığının arttığı görüĢünü desteklemektedir.    

 

DiĢeti büyümesinin nedenini araĢtırmak için, genetik bir marker olan HLA 

ekspresyonu incelenmiĢtir. HLA’nın incelenmesi genellikle organ transplant 

hastalarında yapılmıĢtır; çünkü HLA fenotipi organ transplantasyonu öncesinde zaten 

tanımlanmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda HLA-DR1 pozitif olan hastalarda diĢeti 

büyümesine karĢı belli bir koruyuculuk saptanırken, HLA-DR2 pozitif olanların bu yan 

etkiye daha yatkın olabileceği belirtilmiĢtir(41,178). 

 

Türkmen A ve ark(232) CsA ve kalsiyum kanal blokörü (nifedipin, verapamil, 

diltiazem) kullanan 76 (diĢeti büyümesi olan:18, diĢeti büyümesi olmayan:58) renal 

transplantasyon hastasında diĢeti büyümesi ile HLA antijenleri arasındaki iliĢkiyi 

inceledikleri bir çalıĢmada;  diĢeti büyümesinin olduğu hastaların %63’ ünde ve diĢeti 

büyümesinin olmadığı hastaların %34’ ünde HLA-DR2 antijeninin görüldüğü 

bildirilmiĢtir. HLA-DR1 antijen sıklığı ise diĢeti büyümesi olan hastalarda %11, 

olmayanlarda ise % 22 olarak bulunmuĢtur. Sonuç olarak CsA kullanan HLA-DR1 

antijene sahip renal transplantasyon hastalarında diĢeti büyümesi sıklığının HLA-DR2 

antijene sahip hastalardan daha az olduğu bildirilmiĢtir. Aynı çalıĢmada hipertansiyon 
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tedavisi için nifedipin, verapamil yada diltiazem kullanan renal transplant hastalarından 

nifedipin kullananlarda daha az diĢeti büyümesine rastlandığı bildirilmiĢtir. Ayrıca  

HLA-DR6 antijenine sahip bireylerin CsA’nın immünsupresif etkisinden daha az 

etkilendiği ve bu nedenle bu antijene sahip bireylerde akut rejeksiyon geliĢme 

ihtimalinin daha fazla olduğu bildirilmiĢtir.  

 

Özmeriç ve ark(175) diĢeti büyümesi olan böbrek transplantasyonu geçirmiĢ 12 

hasta ve sistemik olarak sağlıklı 12 hastanın diĢeti büyümesi ile diĢeti T hücre alt 

gruplarını(CD4(+) ve CD8(+)) karĢılaĢtırmıĢlar ve her iki grupta da dominanat T hücre 

immünofenotipinin CD8(+) olduğunu bulmuĢlardır.  

 

Bu çalıĢma sonucunda böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda kullanılan 

immunsupresif ilaçların, periodontal kaynaklı inflamasyonun T hücrelerine bağımlı 

immunopatogenezini değiĢtirmediği ve diĢeti büyümelerinin baĢlangıcı ve ilerlemesinin 

primer olarak, T hücreleri ile iliĢkili olmadığı düĢünülmüĢtür.  

 

Cebeci ve ark(40) HLA-DR1 antijenine sahip hastalarda diĢeti büyümesine daha 

az rastlandığını bildirmiĢlerdir.  

 

Ġlaçların membranlardan geçiĢini kontrol eden MDR-1 geninin kodladığı P-

glikoproteinde oluĢabilecek gen polimorfizmi ile diĢeti büyümesi arasında iliĢki 

olabileceği düĢünülmüĢtür. CsA, Tac ve kalsiyum kanal blokörleri P-glikoprotein için 

substrattırlar. DiĢeti büyümesine neden olan CsA ve kalsiyum kanal blokörlerinin P-

glikoproteinin substratı olması ve bu gende bazı polimorfizmlerin görülmesi nedeniyle 

MDR-1 gen polimorfizmlerinin diĢeti büyümesi sıklığı ile iliĢkili olabileceği 

düĢünülmüĢtür(69,70).    

 

MDR-1 geninde meydana gelen gen polimorfizmlerinin sıklığı çeĢitli toplumlar 

arasında farklılıklar gösterebilmektedir.  

 

Azarpia ve ark.’ nın(14) yaptıkları bir çalıĢmada  88 Ġran’lı hastanın 

17’sinde(%19) MDR-1 C3435C, 45’inde(%51) C3435T, 26’sında(%30) T3435T 

genotiplerinin bulunduğu bildirilmiĢtir.  
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Literatürde Türk toplumunda MDR1 genotipi ile ilgili sınırlı sayıda çalıĢma 

bulunmaktadır. Turgut ve ark(230) Türk populasyonundan seçilen 150 sağlıklı 

gönüllüde MDR1 genotip dağılımını CC, CT ve TT için sırasıyla %20, 53 ve 27 olarak 

bulmuĢlardır. AkbaĢ ve ark(5) ise 92 böbrek nakilli hastanın MDR1 genotip dağılımını 

inceledikleri çalıĢmalarında  CC, CT ve TT için sırasıyla %30, 48 ve 22 olarak 

göstermiĢlerdir. 

 

Bebek ve ark(18) Türkiye’de yaĢ ortalamaları 35.1 olan, 98(%56.3)’i erkek ve 

76(%43.7)’sı kadın olan 174 sağlıklı birey üzerinde MDR-1 gen polimorfizmini 

inceledikleri çalıĢmalarında genotip dağılımları %28.2 CC, %46 CT ve %25.8 TT 

olarak bildirmiĢlerdir. Cins ve genotip arasında ise bağlantı bulamamıĢlardır. 

  

YaĢar ve ark(243) 84 sağlıklı birey üzerinde Losartan oksidasyonu ile p-

glikoprotein C3435T polimorfizmi arasındaki iliĢkiyi inceledikleri bir çalıĢmada MDR-

1 genotip dağılımını %25 CC, %49 CT ve%26 TT olarak bildirmiĢlerdir. 

 

ÇalıĢmamızda 154 böbrek nakilli bireyin 44‘ünde(%28.6) C3435C, 66’ 

sında(%42.8) C3435T, 44’ ünde(%28.6) T3435T genotipine rastlanmıĢtır. Bizim 

bulduğumuz böbrek nakilli hastalardan oluĢan Türk toplumundaki MDR-1 genotip 

dağılımı sonuçları daha önce Türk toplumunda yapılan çalıĢmaların sonuçları ile 

benzerdir.      

 

MDR-1 geninde görülen C3435T gen polimorfizmi p-glikoprotein ekspresyonu 

ve aktivitesinde azalmaya yol açması dolayısı ile ilaç metabolizmasında bazı 

değiĢikliklere neden olabilmektedir ve bunun sonucu olarak kullanılan ilacın dozunun 

yetersiz kalması yada vücutta fazla birikmesi gibi yan etkiler ortaya 

çıkabilmektedir(111). 

 

Von Ahsen ve ark.’nın(235) 124 böbrek nakil hastasında MDR1 C3435T 

polimorfizmi ve CYP3A4 varyant alleli ile CsA doz ayarlanması yada organ rejeksiyon 

sıklığı arasındaki iliĢkiyi inceledikleri araĢtırmada MDR1 C3435T ve CYP3A4 

varyantının CsA’nın etkisinde esas belirleyici olmadığını bildirmiĢlerdir.  
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Kotrych ve ark(137) böbrek nakli olmuĢ, CsA’ nın nörotoksik bir etkisi olan 

titreme Ģikayeti bulunan 23 hasta ile titreme Ģikayeti bulunmayan böbrek nakilli 95 

hastada, titreme ve MDR1 C3435T polimorfizmi arasındaki iliĢki bakımından 

karĢılaĢtırmıĢlar ve iki grup arasında anlamlı bir fark bulamamıĢlardır. 

 

Kotrych ve ark(138) böbrek nakil hastalarında MDR1 C3435T polimorfizmi ile 

transplante edilen böbreğe karĢı akut veya kronik red geliĢme riski arasındaki iliĢkiyi 

inceledikleri çalıĢmalarında MDR1 genotipinin akut veya kronik red geliĢme riskini 

etkilemediğini belirtmiĢlerdir.   

 

Dericioğlu ve ark(64) epileptik beyin cerrahisi geçirmiĢ 89 hasta ile 100 kiĢilik 

sağlıklı kontrol grubunu MDR1 C3435T polimorfizmi açısından karĢılaĢtırmıĢ ve iki 

grup arasında anlamlı bir fark bulamamıĢlardır.  

 

Hauser ve ark(97) böbrek nakil hastalarında CsA nefrotoksisitesi ve MDR1 

genotipi arasındaki iliĢkiyi inceledikleri çalıĢmalarında T3435T genotipine sahip 

bireylerden alınan böbreklerin uygulandığı hastalarda nefrotoksisite geliĢme riskinin 

daha fazla olduğunu ve bunun alıcının genotipi ile iliĢkili olmadığını; eğer T3435T 

genotipine sahip bir bireyden böbrek alan bir nakil hastasında nefrotoksisite geliĢirse 

ilaçlarının kalsinörin inhibitörsüz bir rejim ile değiĢtirilmesi gerektiğini bildirmiĢlerdir.  

 

Li ve ark(142) yaptıkları bir çalıĢmada Tac’ın doz/plazma konsantrasyonu 

oranının MDR1 genindeki C3435T polimorfizmleri ile değiĢtiği, CC genotipine sahip 

hastalarda doz/plazma konsantrasyonu oranının CT ve TT genotipine sahip hastalara 

göre daha yüksek olduğu, bu hastalarda hedef konsantrasyona ulaĢmak için gereken Tac 

dozunun daha yüksek olduğu belirtilmiĢtir.  

 

Bonhomme-Faivre ve ark(23) karaciğer nakili olmuĢ hastalarda MDR1 genotipi 

ile CsA doz gereksinimi arasındaki iliĢkiyi inceledikleri bir klinik çalıĢmada MDR1 

C3435T polimorfizminin CsA konsantrasyon/doz oranının belirlenmesinde ve ilaç 

alındıktan 2 saat sonrasındaki istenilen konsantrasyonun tahmin edilmesinde belirleyici 

olduğu sonucuna varmıĢlardır. AraĢtırmacılar ayrıca T3435T genotipine sahip 
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bireylerde istenilen konsantrasyonun elde edilmesi için diğer bireylerin yarısı kadar 

dozun yeterli olduğunu bildirmiĢlerdir.  

 

Pawlik ve ark.’nın(177) romatoid artrit ile MDR1 C3435T gen polimorfizmi 

arasındaki iliĢkiyi inceledikleri bir çalıĢmada 92 romatoid artrit hastası ile 97 sağlıklı 

bireyi karĢılaĢtırmıĢlar ve MDR1 C3435T gen polimorfizminin romatoid artrit hastalığı 

için genetik bir risk faktörü olmadığını; ancak bu polimorfizmin romatoid artrit 

tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğini değiĢtirebileceğini ve hastalığın aktivitesini 

etkileyebileceğini bildirmiĢlerdir.   

 

Kurzawski ve ark(139) MDR1 gen polimorfizmi ile kolon kanseri görülmesi 

arasındaki iliĢkiyi inceledikleri çalıĢmalarında C3435T ve C3435C genotipleri kolon 

kanseri ve kontrol grubunda benzer bulunurken, kolon kanseri grubunda T3435T 

genotipine sahip bireyler kontrol grubuna göre 2.7 kat fazla bulunmuĢtur. AraĢtırmacılar 

çalıĢma sonucunda 50 yaĢ üzerindeki bireylerde MDR1 C3435T geni için gen 

polimorfizminin belirlenmesinin kolon kanseri riskinin belirlenmesi için uygun bir test 

olabileceğini belirtmiĢlerdir.   

 

Turgut ve ark. ‘nın(231) MDR1 C3435T polimorfizmi ile göğüs kanseri 

oluĢumu arasındaki iliĢkiyi incelemek için yaptıkları bir çalıĢmada 57 göğüs kanseri 

hastası ile 50 sağlıklı kiĢiden oluĢan kontrol grubu MDR1 genotipleri açısından 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Sonuç olarak T alleli taĢıyan birey sayısının hasta grubunda yüksek 

olduğu ve T alleli taĢıyan bireylerde göğüs kanseri geliĢim riskinin 1.5 kat daha fazla 

olduğu bildirilmiĢtir. 

 

Drozdzik ve ark(70)  böbrek transplantasyon hastalarında diĢeti büyümesi ve 

MDR-1 genotipi arasında iliĢkiyi incelemeyi amaçladıkları bir çalıĢmada; diĢeti 

büyümesi görülen 54 böbrek transplantasyon hastası ile 120 diĢeti büyümesi 

görülmeyen böbrek nakil hastasından kan örnekleri ve tükürük bezi biyopsisi almıĢlar; 

bu örneklerde MDR-1 geninin genotipi ve tükürük bezlerindeki MDR-1 geni varlığını 

incelemiĢlerdir. Sonuç olarak diĢeti büyümesi görülen böbrek nakil hastalarında MDR-1 

C3435T genotipinin sağlıklı diĢetine sahip bireylere göre daha yüksek olduğunu; ancak 

anlamlı bir fark bulamadıklarını bildirmiĢlerdir.  
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Meisel ve ark(158) kalsiyum kanal blokeri kullanan hastalar üzereinde yaptıkları 

bir çalıĢmada p-glikoproteinin diĢeti dokularındaki kan damarlarının endotel 

tabakasında eksprese olduğunu ve p-glikoproteinin ekspresyonunun ve aktivitesinin 

azalması ile iliĢkili MDR-1 C3435T genotipine sahip bireylerde ilaçların diĢeti 

dokularında biriktiğini ve bu nedenle bu hastalarda diĢeti büyümesinin daha fazla 

olduğunu bildirmiĢlerdir.  

 

De Iudicibus ve ark(60) Ġtalya’ da 50 transplantasyon hastası ile yaptıkları bir 

çalıĢmada MDR-1 C3435T genotipine sahip bireylerin CsA ile tedavi edildikleri zaman 

diĢeti büyümesi görülmesine daha yatkın oldukları ve bu genotipe sahip bireylere 

transplantasyondan sonra diĢeti büyümesini azaltmak için bir plak kontrol programının 

uygulanmasının genellikle tekrarlanması gereken cerrahi tedaviye gerek kalmadan etkili 

bir Ģekilde tedavi edilebilmelerinin sağlanacağını bildirmiĢlerdir. 

 

Ayrıca bu çalıĢmaya dahil edilen 50 hastanın 26’sı böbrek nakli, 21’i kalp nakli, 

3’ karaciğer nakli uygulanmıĢtır ve uygulanan bu tedavi yöntemine en iyi yanıtı böbrek 

nakil hastaları vermiĢtir. Karaciğer ve kalp nakli yapılan hastalara ise daha kapsamlı bir 

periodontal tedavi uygulanması gerekmiĢtir(60).     

 

Azarpia ve ark(14) böbrek transplantasyonu yapılmıĢ ve CsA kullanan 88 

transplantasyon hastasında kandaki CsA konsantrasyonu ile MDR-1 gen 

polimorfizmleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢler ve MDR-1 C3435C polimorfizminin 

transplantasyon sonrasında CsA’ nın farmakokinetik ve doz gereksinimi ile iliĢkili 

olduğunu bildirmiĢlerdir. Sonuç olarak immünsupresif tedavinin ve baĢlangıç dozunun 

seçiminde farmakogenetik yöntemlerin kullanılmasının yararlı olabileceğini 

belirtmiĢlerdir.   

 

Bizim çalıĢmamızda diĢeti büyümesine sahip 40 birey arasında MDR-1 C3435C, 

C3435T, T3435T genotipine sahip bireyler sırasıyla 13(%32.5), 15(%37.5), 12(%30) 

olarak bulunmuĢtur. ÇalıĢmamızda MDR-1 C3435T genotipine sahip bireylerde diĢeti 

büyüme insidansı diğer bireylere göre daha yüksek bulunmuĢtur. Fakat çalıĢmamıza 

katılan 154 bireyden sadece 40’ ında diĢeti büyümesi görülmesi ve bu bireyler arasında 
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genotip dağılımına bakıldığı için çalıĢma grubumuz oldukça sınırlı kalmıĢtır. Bu 

nedenle MDR-1 C3435T genotipi diğer genotiplere göre yüksek bulunmasına rağmen, 

istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunabilmesi için daha geniĢ kapsamlı 

çalıĢmaların yapılması gerekmektedir.    
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FORMLAR 

GÖNÜLLÜLERĠN BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ OLUR (RIZA) FORMU ÖRNEĞĠ 

 

Sizden alınacak 10 cc’lik EDTA’lı ve kuru kan örnekleri MDR-1 gen polimorfizmlerinin 

tayini için kullanılacaktır. Alınan kan örneği MDR-1 gen polimorfizmi ile diĢeti 

hiperplazisi arasında bir iliĢkinin var olup olmadığı konusunda sizi bilgilendirecektir. 

ÇalıĢmaya 75 diĢeti hiperplazisi olan ve 75 diĢeti hiperplazisi olmayan siklosporin A 

kullanan böbrek transplantasyon hastası katılacaktır.  

ÇalıĢmada gönüllünün sadece kanı kullanılacak olup gönüllü üzerinde baĢka herhangi bir 

çalıĢma yapılmayacaktır. 

Bu kanlar, baĢka bir iĢlem için kullanılmayacak olup bu çalıĢmanın size hiçbir zararı 

yoktur.  

Ġstenmeyen etki oluĢturma riski yoktur.  

Gönüllünün veya araĢtırıcının talebi halinde hiçbir mali ve hukuki yükümlülük olmaksızın 

çalıĢmadan ayrılınabilir.  

Bu çalıĢmada sizin hiçbir hukuki ve mali sorumluluğunuz bulunmayıp tüm sorumluluk 

araĢtırıcı ve destekleyiciye aittir. Bu iĢlemler için sizden veya bağlı bulunduğunuz sosyal 

güvenlik kuruluĢundan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. ÇalıĢmada yer almanız için size 

herhangi bir ücret ödenmeyecektir.  

Bu iĢlemlerle ilgili karĢılaĢabileceğiniz herhangi bir sorunda arayabileceğiniz kiĢi ve 

telefonu aĢağıda belirtilmiĢtir. Etik kurullar ve resmi makamlar size ait tıbbi bilgilere 

gerekirse ulaĢabileceklerdir.  

Genetik bilgileriniz ve kiĢilik bilgileriniz, isminiz gizli tutulacaktır. ÇalıĢmada hastalığınız 

ile ilgili önemli bir bilgiye ulaĢılırsa size bildirilecektir. Bu formu imzalasanız bile 

istediğiniz zaman çalıĢmadan ayrılabilirsiniz ve bu durum tedavinizi etkilemeyecektir. 

Yukarıda gönüllüye araĢtırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. 

Bunlar hakkında yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koĢullarla söz konusu araĢtırmaya 

kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.  

Doktor: Hakkı Oğuz Kazancıoğlu                            Hastanın Adı ve Soyadı:                                                             

Tel: 0 212 414 20 20 – 30353                                    Tarih: 

Cep: 0 536 377 94 78                                                 Ġmza: 
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FORMLAR 

BÖBREK TRANSPLANTASYONLU HASTALARDA DĠġETĠ HĠPERPLAZĠSĠ ĠLE 

MULTĠDRUG RESĠSTANCE-1(MDR-1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ARASINDAKĠ 

ĠLĠġKĠNĠN ARAġTIRILMASI 

                                                                                                 Tarih: 

Olgu No             :                                                                                                                                              

Adı-Soyadı        :  

Cinsiyet             :                                                                                                                                                                                                                                

Doğum Tarihi   : 

Memleketi         :   

Mesleği              :                                                                                                                                                 

Tel                     : 

Adres                 : 

Eğitim durumu:     

Sosyal Güvence:  

a) Emekli Sandığı:                                   d) YeĢil Kart:  

b) Bağkur:                                                e) Sosyal Güvencesi Yok:  

c) SSK:                                                     f) Diğer                                                                                                                  

SĠSTEMĠK HASTALIKLAR: 

*                                                                      *                                                               

SÜREKLĠ KULLANDIĞI ĠLAÇLAR: 

*                                                                      * 

*                                                                      *             

TRASPLANTASYON YAPILMA ZAMANI: 

*                                                                      * 

KREATĠNĠN SEVĠYESĠ: 

ÜRE SEVĠYESĠ: 
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DĠġ FIRÇALAMA SIKLIĞI:  

ALLERJĠ VARLIĞI: 

*                                                                      * 

AKUT RED GEÇĠRDĠNĠZ MĠ: 

PRĠMER BÖBREK HASTALIĞI NEDĠR:  

 GLONERULONEFRĠT:                                  HĠPERTANSĠF NEFROPATĠ:  

 PYELONEFRĠT:                                              POLĠKĠSTĠK BÖBREK 

HASTALIĞI:  

 AMĠLOĠD:                                                        KRONĠK BÖBREK 

HASTALIĞI:  

 DĠĞER: 

DOKU GRUBU: 

HĠPERTANSĠYONLA ĠLGĠLĠ KULLANDIĞI ĠLAÇLAR: 

*                            *                        * 

KAN ĠLAÇ DÜZEYLERĠ:  

        * SĠKLOSPORĠN:                                       * TAKROLĠMUS:  

BÖBREK BĠOPSĠSĠ:  

SĠGARA  / ALKOL KULLANIMI: 

Miktarı :                                                                 Kulanım Süresi  :                                                                             

ĠNTRA-ORAL MUAYENE: 

Protez Varlığı:            sabit               hareketli 

Kullanım Süresi: 

YumuĢak Dokuda 

Kronik Fiziksel / Kimyasal / Termal Ġrritasyon : 

Hiperkeratoz :                                                                     Liken Planus : 

Lökoplazi :                                                                               Pigmentasyon : 

Eritroplazi :                                                                              Diğer : 
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ETĠK KURUL KARARI 
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ÖZGEÇMĠġ 

KiĢisel Bilgiler 

Adı  HAKKI OĞUZ Soyadı  KAZANCIOĞLU 

Doğ.Yeri  TRABZON Doğ.Tar.  03/03/1980 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 33035294908 

Email dt_oguz@yahoo.com Tel  

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora Ġ.Ü. DiĢ Hek. Fak. Ağız,DiĢ,Çene Has. ve Cer A.D. 2010 

Yük.Lis. Ġ.Ü.DiĢ Hekimliği Fak. 2003 

Lisans Ġ.Ü.DiĢ Hekimliği Fak. 1999 

Lise  Trabzon Fatih Lisesi 1998 

ĠĢ Deneyimi (Sondan geçmiĢe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1.   - 

 

Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 
KonuĢma* Yazma* 

KPDS/ÜDS 

Puanı 

(Diğer) 

                  Puanı 

Ġng. Çok iyi Çok iyi Çok iyi 75  

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal EĢit Ağırlık Sözel 

LES Puanı   69  

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

MS Office Çok iyi 

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

 

 KATILINAN KONGRE, SEMPOZYUM, KURS VE ALINAN SERTĠFĠKALAR: 

1. Dental Ġmplantolojide Bugün Neredeyiz? YönlendirilmiĢ Doku ve Kemik 

Rejenerasyonu ile Tamirler, Restoratif Ġlerlemeler, 3. ICOI / Meffert Ġmplant 

Enstitüsü Sempozyumu, 16-18 Aralık 2005, Hyatt Regency Otel, Ġstanbul. 
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2. Türk Oral Ġmplantoloji Derneği III. Uluslar arası Sempozyumu, 17-18 Kasım 

2006, Princess Hotel, Ġstanbul. 

3. III.Biolase Kullanıcı Sempozyumu, 24-25 Kasım 2006, Crown Plaza, Ġstanbul. 

4. II.Astra Tech-Bilimsel Eğitim Programı, 2-3 Aralık 2006, Point Otel, Ġstanbul. 

5. Biolok-Türkiye 1.Oral Ġmplantoloji Sempozyumu, 8-9 Aralık 2006, Eresin Otel, 

Ġstanbul. 

6. 12th Congress of the Bass, 12-14 April 2007, Cevahir Otel, Ġstanul. 

7. Dental implantolojide klinik ve bilimsel yaklaĢımlar. Astra Tech/ Türkiye Bilimsel 

Toplantısı, 2007, The Marmara Oteli, Ġstanbul. 

8. Oral and Maxillofacial Surgery Society 1. International Congress, 16-10 Mayıs 

2007, Antalya, Türkiye.  

 

* KONGRELERDE SUNULAN TEBLĠĞ VE POSTERLER: 

1. Kazancıoğlu HO, Bıçakcı E, Hayırlıoğlu A, Ak G. Dental Treatment of a Patient 

with Factor VIII Deficienty who Developed inhibitör. 12th Congress of the 

Bass, 12-14 April 2007, Cevahir Otel, Ġstanul. 

2. Hayırloğlu A, Öztürk ġ, Kazancıoğlu HO, Ceflek K, Palandüz ġ, Ak G, Tanyeri 

H. Laugier-Hunziker Syndrome: Report of a Case. 12th Congress of the Bass, 

12-14 April 2007, Cevahir Otel, Ġstanul. 

3. Kazancıoğlu HO, Uzuner E, Hayırlıoğlu A, Ak G. Myoepıthelıoma Of The 

Palate:A Case Report. Oral and Maxillofacial Surgery Society 1. International 

Congress, 16-10 Mayıs 2007, Antalya, Türkiye.  

4. Kılıç S, Kazancıoğlu HO, Hayırlıoğlu A, Ak G. Palatal Adenoıd Cystıc 

Carcınoma: Case Report. Oral and Maxillofacial Surgery Society 1. 

International Congress, 16-10 Mayıs 2007, Antalya, Türkiye.   

5. Kazancıoğlu HO, Bıçakcı E, Hayırlıoğlu A, Kılıç S, Ak G. Dental Treatments of 

Two Patients with Glanzmann Thrombasthenia. Oral and Maxillofacial Surgery 

Society 1. International Congress, 16-10 Mayıs 2007, Antalya, Türkiye.  

 

    *ULUSAL HAKEMLĠ  DERGĠLERDE YAYINLANMIġ YAYINLAR: 

1. Kazancıoğlu HO, Ak G. Aktinik ġelitisin Klinik ve Patolojik Özellikleri. Türk 

DiĢ Hekimliği Dergisi 2007 (Yayında).  
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Özel Ġlgi Alanları (Hobileri): Futbol oynamak, Kitap okumak    

  


