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ÖZET 

Güvenç, D. (2010). Generalize Agresif Periodontitis ve Kardiyovasküler 

Hastalık Riski. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji AD. 

Doktora Tezi. İstanbul.  

Bu çalışmada, Generalize Agresif Periodontitis tanısı konulan ve başka bir 

sistemik hastalığı olmayan, hayatı boyunca sigara kullanmamış genç erişkin hastalarda 

kardiyovasküler hastalık riskinin, sistemik ve periodontal olarak sağlıklı, sigara 

kullanmamış ve aynı yaş aralığındaki bireylerle karşılaştırılarak değerlendirilmesi 

amaçlandı. 

Çalışmamıza 30 Generalize Agresif Periodontitis hastası ve 20 sağlıklı birey 

dahil edildi. Test grubuna periodontal başlangıç tedavisi uygulandı ve başlangıç, 

periodontal başlangıç tedavi sonrası 2. ay ve 6.ay periodontal ve sistemik 

değerlendirmeler yapılarak sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı.  

Periodontal değerlendirmelerde; plak indeksi ve dişeti oluğu kanama indeksi, 

periodontal sondalama derinliği ve klinik ataşman düzeyi ölçümleri yapılırken, 

kardiyovasküler hastalık riskinin değerlendirilmesi için sistemik olarak; hs-CRP, IL-6, 

IL1-ra, Fibrinojen, Faktör VII, tPA, vWf, s TNF R1-2, Albümin, Kreatinin, Total 

Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL- Kolesterol , Trigliserit parametre değerlerine bakıldı. 

Sonuçlar değerlendirildiğinde; periodontal başlangıç tedavisi sonrası iyileşmenin 

sorunsuz gerçekleştiği gözlenirken 2. ve 6. ay yapılan periodontal değerlendirmeler 

sonucu başlangıç değerlerine göre ileri düzeyde anlamlı iyileşme saptandı (p<0,001). 

Sistemik değerlendirmede kullanılan parametreler bakımından test grubuna ait hs-CRP, 

Trigliserit, vWf, IL-6, IL-1ra, tPA, s TNF RII, Albümin düzeyleri kontrol grubundan 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksek (p<0,001) ve test grubuna ait HDL 

Kolesterol düzeyi kontrol grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı düşük 

gözlendi (p<0,001). Test grubunda başlangıç ve periodontal tedavi sonrası 6. ay grup içi 

hs-CRP, IL-6, IL1 ra, s TNF R I, HDL Kolesterol, t PA parametre değerlerinde ileri 

düzeyde anlamlı düzelme saptandı (p<0,001). 

Bu bulgular Generalize Agresif Periodontitis tanılı hastalarda sağlıklı kontrol 

grubuna göre inflamasyon yükünün daha fazla olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Sonuçlar bu durumun kardiyovasküler hastalık için risk oluşturabileceği ve uygulanacak 

periodontal başlangıç tedavisi ile bu riskin azalabileceğini düşündürmüştür. 

Anahtar Kelimeler :  Generalize Agresif Periodontitis, Kardiyovasküler Hastalık 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 599/15122006 
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ABSTRACT 

Guvenc, D (2010). Generalized Aggressive Periodontitis and Risk of 

Cardiovascular Disease. İstanbul University, Institute of Health Science, Department of 

Periodontology. Doctorate Thesis, İstanbul 

The aim at this study was comparing and evaluating risk of cardiovascular 

disease in otherwise healthy young adult patients, who are non-smokers ever with no 

other systemic disorder but diagnosed with Generalized Aggressive Periodontitis with 

young non-smoking adult systemically and periodontally healthy adult individuals. 

30 Generalized Aggressive Periodontitis patients and 20 healthy individuals 

were included in our study. The study group was given initial periodontal therapy, 

followed by periodontal and systemic evaluations compared to those of the healthy 

control group. The frequency pattern for these comparative evaluations were as follows; 

at baseline, 2 and 6 months after initial periodontal therapy. 

While plaque index, sulcus bleeding index, periodontal probing depth and 

clinical attachment level were measured in periodontal evaluations, hs-CRP, IL-6, IL1-

ra, Fibrinogen, Factor VII, tPA, vWf, s TNF R1-2, Albumin, Creatinine, Total 

Cholesterol, HDL Cholesterol, LDL- Cholesterol and Trigliserid parameter levels were 

measured for the evaluation of cardiovascular disease risk. 

The evaluation of the results has indicated that; a good healing was observed 

after initial periodontal therapy and 2nd and 6th month evaluations revealed statistically 

further significant improvement compared to baseline levels (p<0,001). In terms of 

parameters employed in systemic evaluation, levels hs-CRP, Trigliserid, vWf, IL-6, IL-

1ra, tPA, s TNF RII, Albumin were found to be statistically higher than those of the 

control group (p<0,001), while  HDL Cholesterol levels of the test group were observed 

to be significantly lower than those of the control group (p<0,001). Highly improved 

parameter levels of hs-CRP, IL-6, IL-1ra, s TNF RI, HDL Cholesterol, tPA  were found 

within the test group at baseline and 6th month after periodontal therapy (p<0,001). 

All these findings might be interpreted to indicate that patients diagnosed with 

Generalized Aggressive Periodontitis have an increased load of inflammation compared 

to healthy control group. The results suggest that this susceptibility may pose a risk for 

cardiovascular disease and that the risk in question can be reduced by applying initial 

periodontal therapy. 

Key Words: Generalized Aggressive Periodontitis, Cardiovascular Disease 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Ağız içindeki hastalıkların sistemik hastalık ya da durumların nedeni veya risk 

faktörü olma olasılığı üzerine araştırmalar yaklaşık 20 yıl önce başlamıştır. Bu süre 

boyunca çeşitli klinik, laboratuvar ve hayvan çalışmaları yayınlanırken periodontal 

hastalık ve kardiyovasküler hastalıklar ( KVH ) ile ilgili bulgular da rapor edilmiştir. 

Çalışmalardan çıkan sonuçlara bakıldığında epidemiyolojik, in vitro ve hayvan 

çalışmalarına dair kanıtlar çoğunlukla periodontal hastalık kaynaklı infeksiyonun KVH 

için potansiyel risk faktörü olduğunu işaret etmektedir [1-5].  

KVH ve serebrovasküler hastalıklara zemin hazırlayan en önemli faktör 

aterosklerozdur. Lipoprotein birikimi ve modifikasyonu ile başlayan aterosklerozun 

başlangıç lezyonu yağlı çizgilenme şeklindedir. Bu erken lezyonların oluşumu en sık 

olarak arter duvarının intima tabakasındaki lipoprotein içeriğinin artmasından 

kaynaklanmaktadır. Kolesterolden zengin olarak oluşan bu plaklar ayrıca fibroblast ve 

immun sisteme ait çeşitli hücreler de içermektedir [6]. Aterosklerotik plağın kopması 

trombus oluşumu ve bunun akabinde arteri tıkamak için perifere hareket etmesi ile 

devam eder; bu durum miyokard infarksiyonu veya felç ile sonuçlanabilmektedir [3]. 

Yakın tarihli literatürler infeksiyon, lokal ve sistemik inflamasyon ve otoimmünitenin 

aterosklerozun patogenezinde etkili olduğunu belirtmektedir [7]. Arteriyel inflamasyon 

lipit dengesinin bozulması sonucu lokal olarak artabilmekte ve hemodinamik stres ve 

vasküler duvara yönelik immün reaksiyon komplike aterosklerotik lezyon oluşumuna 

yol açabilmektedir. Bu inflamasyon aracılığında gerçekleşen zarar aterosklerotik plak 

oluşumuna katkıda bulunabilir veya ilerlemesine neden olabilir [1]. 

Periodontal hastalıklar belirli mekanizmalar yolu ile aterosklerozun başlangıç ve 

ilerleyişine katkıda bulunur. Periodontitis ve ateroskleroz, genetik ve çevresel etkenlerin 

kombinasyonundan oluşan kompleks etiyolojik faktörlere sahiptirler va aslında birçok 

risk faktörünü ve patolojik mekanizma zemininde de benzerlikleri paylaşırlar. Sigara 

kullanımı, dislipidemi, hipertansiyon ve diabetes mellitus ( DM )  gibi geleneksel risk 

faktörleri pekçok hastadaki KVH varlığını açıklamakta yetersiz kalabilmekte ve 

periodontal hastalık bireyin taşıdığı sistemik iltihapsal yükü arttırmaktadır [8]. 
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Periodontal hastalık bireyin sürekli tekrarlayan bakteri, endotoksin, 

lipopolisakkarit ve diğer bakteriyel ürünlere sistemik olarak maruz kalmasına sebep 

olabilmekte ve bu durum homeostaz ve lipid metabolizmasını etkileyebilmektedir. 

Dişeti oluğu, periodontal dokulara direkt olarak saldıran mikrobiyal dental plak ( MDP ) 

ve buna bağlı olarak yüksek miktarda mikroorganizma barındırır. Periodontal cebin 

içindeki epitelyal bütünlüğün kaybedilmesi ile direkt olarak bakteriyel invazyon ve 

bakteriyemi riski yaratılmış olur [9]. Periodontal infeksiyon sebebi ile artmış 

inflamatuar ve homeostatik yanıtlar ile beraber lipit metabolizmasındaki bozukluk 

periodontal hastalık ve artmış KVH risk arasındaki ilişkiyi açıklayan muhtemel 

nedenlerdir [10-13]. Kuramsal olarak iltihapsal gösterge düzeyleri arttıkça 

aterosklerotik plak oluşumu da artar. Ancak kronik periodontitis ile bu nedensel 

ilişkinin doğrulanması zordur [14]. Bununla birlikte yapılan araştırmaların planlaması 

da genellikle ilerlemiş yaşlarda kronik periodontitis tanılı bireyler üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca KVH ve periodontal hastalık yaş, sigara gibi bazı ortak risk 

faktörlerini de paylaşırlar. Araştırmamızın çalışma populasyonu bu nedenlerden ötürü 

hayatı boyunca hiç sigara kullanmamış ve erken yaşta hızla ilerleyerek kendini gösteren  

periodontal hastalığa sahip bireylerden oluşturulmuştur.  

Literatür incelendiğinde Generalize Agresif Periodontitis (GAP) ve KVH 

arasındaki ilişki ile ilgili çok az düzeyde bilginin mevcut olduğu gözlenmektedir. GAP, 

başlangıcının erken yaşta olması ve ilerleme hızının yüksekliği nedeni ile periodontal 

hastalıkların özel bir sınıfını oluşturur [15]. Çalışma dizaynı vaka-kontrol olarak 

planlanan araştırmamızda GAP tanısı konulan ve başka bir sistemik hastalığı olmayan, 

hayatı boyunca sigara kullanmamış, 35 yaş altı hastalarda KVH riskinin, sistemik ve 

periodontal olarak sağlıklı, sigara kullanmamış ve aynı yaş aralığındaki bireylerle 

karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaçlandı. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Kardiyovasküler Hastalıklar ve Ateroskleroz 

 

2.1.1. Arter Yapısı ve Vasküler Biyoloji 

 

Arterler yapısal olarak üç tabakadan oluşmaktadır; intima , medya ve advensiya. 

İntima arter yapısını oluşturan en içteki tabaka olup endotel hücrelerinden oluşan tek 

sıralı bir yapıdır ancak yaşla birlikte değişerek daha kompleks heterojen bir yapıya 

dönüşmektedir. Medya tabakası ise intima tabakası ve advensiya tabakaları arasında 

uzanır, en önemli komponenti düz kas hücreleridir. Eksternal bir kılıf olan advensiya ise 

temelde fibroblast ve mast hücreleri içerirken vasküler remodeling ve Nitrik Oksit (NO) 

bioaktivitesinin kontrolü ile reaktif oksijen türlerinin oluşumu sebebiyle önemli role 

sahiptir. Oksidatif stresin koroner ateroskleroz patogenezi ve komplikasyonlarında 

önemli role sahip olduğu da kanıtlanmıştır. Deneysel çalışmalarda ateroskleroz için risk 

faktörü olan serbest oksijen radikallerinin endotel hücreleri, düz kas hücreleri ve 

advensiyal hücreler tarafından üretiminin arttırıldığı, yine ateroskleroz için bilinen risk 

faktörlerinden olan reaktif oksijen türlerinin üretimini de arttırdığı saptanmıştır [16;17]. 

Bu faktörlerde ateroskleroz oluşumuna katkıda bulunan diğer süreçler olarak 

tanımlanmaktadır [18].  Plazma homosistein düzeyindeki artış ateroskleroz için risk 

faktörü olarak kabul edilmiş ve homosistein birikimi koroner ve periferal ateroskleroz 

için bağımsız risk faktörü olduğu kanıtlanmıştır [19]. Ateroskleroz oluşum sürecinde 

plazma kolesterolü ile homosistein düzeyi arasında korelasyon tespit edilmiştir [20]. 

Homosistein katabolizmasını kolaylaştıran etkenler plazma homosistein, kolesterol, 

trigliserit düzeylerini de azaltmaktadır. Ateroskleroz oluşumu ile ilgili iki önemli 

hipotez üzerinde surulmaktadır; Endotel hasar teorisi ve Lipit hipotezi. Endotel hasar 

teorisine göre hemodinamik güç dahil olmak üzere shear stress ve homosistein gibi 

faktörler endotel tabakasında hasara yol açarak subendotel dokuyu açığa çıkarmaktadır. 

Bölgeye toplanan monosit-makrofajlar dolaşımdan kolesterolü alarak köpük hücrelere 

dönüşmektedir. Hasara uğrayan bölgelere trombositler birikerek çeşitli büyüme 
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faktörlerini salgılarlar ve büyüme faktörleri düz kas hücreleri üzerine mitojenik etki 

göstererek ateroskleroza katkıda bulunur. Lipit infiltrasyoın teorisine göre ise 

aterosklerozun ana sebebi hiperlipidemi, özellikle hiperkolesterolemidir. Dolayısı ile 

aterogenez oluşumu üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya atılan lipit, 

inflamasyon, trombojenik, hasara yanıt, modifiye hasara yanıt gibi çeşitli hipotezler ile 

bu süreç açıklanmaya çalışılmıştır. Günümüzde en fazla üzerinde durulan hipotezlerden 

biri ise inflamasyon teorisidir. 

2.1.2. Ateroskleroz Oluşumu 

 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda aterogenezde inflamasyonun başrole sahip 

olduğu gözlenmiştir.  Lipoprotein birikimi ve modifikasyonu ile başlayan 

aterosklerozun başlangıç lezyonu yağlı çizgilenme şeklindedir. Bu erken lezyonların 

oluşumu en sık olarak arter duvarının intima tabakasındaki lipoprotein içeriğinin 

artmasından kaynaklanmaktadır. Lipoproteinlerin, lipitten zengin yapıların arter 

duvarında kalmasını uzatan ekstrasellüler matriks yapılarına bağlandıkları ve böylece 

intimada biriktikleri düşünülmektedir. İntimanın ekstrasellüler boşluğunda bulunan 

özellikle matriks makromoleküllerine bağlı olan lipoprotein partikülleri kimyasal 

modifikasyonlara da uğrayabilirler. Lipoproteinlerin böyle modifikasyonlara 

uğramasının ateroskleroz patogenezinde önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. 

İntimanın ekstrasellüler boşluğunda plazma antioksidanlarından ayrılmış olarak bulunan 

lipoproteinler oksidatif modifikasyonlara özellikle duyarlıdırlar. Düşük yoğunluklu 

lipoprotein ( LDL )’nin oksidasyonu sonucu, lipit ve protein yapıları oksidatif 

modifikasyona uğrarlar. Lipitlerin oksidasyonu ile hidroperoksitler, lizofosfolipitler, 

oksisteroller ve yağ asitlerinin aldehidik yıkım ürünleri oluşur. Apoprotein yapılarının 

modifikasyonu sonucu peptid iskeletinde yıkım ve bazı aminoasit kalıntıları oluşur. 

Lökositlerin toplanması; ekstrasellüler lipit birikiminden sonra lökositlerin ( monosit ve 

lenfositler ) bölgeye toplanması yağlı çizgilenme oluşumunun ikinci basamağıdır. Arter 

endotel hücrelerinin yüzeylerinde bulunan lökositler için adezyon molekülleri ya da 

reseptörleri bu toplanmadan sorumludurlar. Bu moleküller; vasküler hücre adezyon 

molekülü (VCAM) 1, intersellüler adezyon molekülü (ICAM) 1 ve P-selektindir. 

Lizofosfatidilkolin ( LDL oksidasyon ürünü) VCAM 14 ekspresyonunu artırabilir. 

‘Laminar shear’ güçleri VCAM 1’i baskılarlar, aynı zamanda endotel tarafından üretilen 
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NO ‘i artırırlar. NO düşük düzeylerde lokal antiinflamatuar etki göstererek lokal VCAM 

1 ekspresyonunu sınırlamaktadır. Arter ayrım noktalarında genellikle laminar akım 

bozuklukları olmaktadır, bu durum aterosklerozun ayrım noktalarında daha sık 

görülmesini açıklayabilir. Lökositler arter endoteline yapıştıktan sonra endotel 

katmanına penetre olur ve intimaya yerleşirler. İnterlökin (IL) 1 ve tümör nekroz faktör 

(TNF) α gibi sitokinler endotel hücrelerindeki VCAM 1 ve ICAM 1’i artırırlar. 

Modifiye lipoproteinler damar duvar hücrelerinden sitokin salınımını indükledikleri 

için, bu olay lipoproteinlerin birikmesi ve modifikasyonu ile lökosit toplanması arasında 

bir bağlantı kurulmasını sağlayabilir. Ayrıca okside LDL lökositlerin kemotaksisini de 

artırabilir.  İntimaya yerleştikleri zaman mononükleer fagositler, makrofajlara 

farklılaşırlar ve lipit yüklü köpük hücrelerine dönüşürler. Mononüklear fagositlerin 

köpük hücrelerine dönüşümü lipoprotein moleküllerinin reseptöre bağlı endositozunu 

gerektirir. İyi tanımlanmış LDL reseptörlerinin bu alımı gerçekleştirdiği düşünülebilir. 

Ancak genetik değişiklikler nedeniyle etkin LDL reseptörlerinden yoksun hastaların ve 

hayvanların da yaygın arteriyel lezyonlara sahip oldukları ve ayrıca da makrofajdan 

türemiş köpük hücrelerinden zengin ekstraarteriyel ksantomaları olduğu görülmüştür. 

Ayrıca eksojen kolesterol alımı ve hücre içi yüksek kolesterol düzeyleri LDL 

reseptörlerini baskılamaktadır. Böyle yüksek kolesterol düzeylerinde hücre yüzeyindeki 

LDL reseptörleri azalabilir. Makrofaj ‘scavenger’ (çöpçü) reseptörleri ise, hücre içi 

kolesterol düzeyleriyle kontrol edilemezler ve okside LDL’yi tanıyarak endositozu 

gerçekleştirirler. Çöpçü reseptörlere sahip olan makrofajlar ekstrasellüler boşluktaki 

lipitleri emerek lipoproteinleri, gelişmekte olan lezyon bölgesinden uzaklaştırabilirler. 

Bazı lipit yüklü makrofajlar arter duvarını terk edebilir ve arterin lipitten temizlenmesi 

işlevini görebilirler. Lipit birikimi ve sonucunda aterom oluşumu, eğer arter duvarına 

giren lipit miktarı makrofajlarca ya da başka yollarla uzaklaştırılan lipit miktarını aşarsa 

gerçekleşir. Bazı lipit yüklü makrofajların zamansız ölümü veya ‘apoptosis’ sonucu 

‘nekrotik core’ denilen lipitten zengin merkezli bir aterosklerotik plak oluşur. 

Mononüklear fagositler tarafından üretilen çok sayıda ‘büyüme faktörü’ veya sitokinler 

aterosklerotik plakta biriken düz kas hücre çoğalmasını ve ekstrasellüler matriks 

üretimini uyarabilirler. Özetleyecek olursak; ‘yağlı çizgilenme’ köpük hücreleri olarak 

da bilinen kolesterol yüklü makrofajları içerir. Düz kas hücrelerinin lezyonda 

çoğalmasıyla daha ileri bir lezyon olan ‘fibröz plak’ oluşur. Kalsifikasyon, aşırı 
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ekstrasellüler lipid birikimi ve ‘nekrotik core’ oluşumuyla da ‘gelişmiş lezyon’ 

meydana gelir [21]. 

2.1.3. Kardiyovasküler Hastalıkta Risk Faktörleri 

 

Geleneksel olarak kabul edilmiş major risk faktörleri; 

 

Yüksek LDL  düzeyi ( >100mg/dl ) 

Düşük yüksek-yoğunluklu lipoprotein kolesterol ( HDL ) düzeyi ( <40mg/dl ) 

Sigara kullanımı 

Hipertansiyon ( >140/90mmHg ) 

DM  

Prematur koroner kalp hastalğına dair aile hikayesi 

Yaş ( erkekler için;>45, kadınlar için >55 ) 

Obezite / vücut kitle indeksi ( VKİ ) >30kg/m2 

Fiziksel inaktivite 

Aterojenik diyet [22]. 

Framingham kalp çalışmasına ve PROCAM skorlamasına temel oluşturan yaş, 

cinsiyet sigara LDL Kolesterol , HDL Kolesterol, DM vb. bilinen risk faktörleri ile 

hesaplandığında akut Miyokard Enfarktüsü ( MI ) geçiren hastaların % 25-50’si düşük 

riskli gruba ait gözükmektedir. Dolayısı ile yukarda sayılan geleneksel risk skorlamaları 

bu hastalarda yetersiz kalmakta ve bazı ek risk parametrelerinin kullanımı 

gerekmektedir. İnfeksiyon ve yükselmiş serum C-reaktif protein ( CRP ) düzeyi  KVH 

için güçlü ve bağımsız bir risk faktörü olarak yapılan son çalışmalarda kabul edilmiştir 

[23-26]. 

2.1.3.1.  Serum Lipit ve Lipoproteinleri 

 

Lipitler hidrofobik moleküller olup, kanda lipoprotein şeklinde suda erir 

kompleks lipitler olarak bulunmaktadır. Lipoproteinlerin yapısındaki lipitler Trigliserit, 

Kolesterol esterleri, serbest Kolesterol ve fosfolipitlerden oluşur. Vücuttaki lipitler; 

Yağ asitleri 

Kolesterol 
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Kompleks Lipitler ( Trigliseritler ve Fosfolipitler )  

Yağ asitleri; doymuş ve doymamış yağ asitleri olarak iki gruba ayrılırlar. 

Doymuş yağ asitlerinde çift bağ yoktur ve tüm karbon atomları hidrojen ile 

tamamlanmıştır. Doymamış yağ asitlerinde bir veya birden fazla çift bağ mevcuttur. 

Kolesterol; Kolesterol sekiz karbonlu bir yan zincire sahip, dört halkalı bir 

hidrokarbondur. Endojen ve eksojen kaynaklı olabilmektedir. Endojen kolesterolün % 

90’ ı karaciğer ve barsakta sentezlenmektedir. Tüm hücrelerde; özellikle plazma 

membranlarında, serbest kolesterol olarak bulunurken kanda büyük oranda esterleşmiş 

kolesterol şeklindedir. 

Trigliseritler; vücutta en çok bulunan kompleks lipitler olup, adipoz dokuda lipit 

deposu olarak bulunmakta ve hidrolize edilerek enerji sağlamak üzere vücutta 

kullanılmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalar plazma Trigliserit düzeyinin KVH risk 

indikatörü olarak kullanılabileceğini göstermektedir. KVH risk tahmini ve takip eden 

tedavi planlaması için Trigliserit düzeyi ile beraber HDL Kolesterol düzeyinin beraber 

dikkate alınması gerekliliği bildirilmektedir [27]. 

Fosfolipitler; plazma kolesterol, fosfolipid ve trigliseritlerinin çoğunda olduğu 

gibi hemen hepsi karaciğerde yapılan lipoproteinler, karaciğerde sentezlenen lipitlerin 

daha da önemlisi kolesterol ve fosfolipidlerin taşınmasını sağlamaktadır. Kanda 

şilomikronların bulunmadığı dönemde plazmadaki lipitlerin % 95’ inden fazlası 

lipoproteinler seklindedir. Lipoproteinler şilomikronlardan çok daha küçük partiküller 

olup; bu partiküllerin merkezinde nonpolar özellikte trigliserit ve esterleşmiş kolesterol 

molekülleri bulunurken, dış tabakası polar özelliktedir ve esterleşmemiş kolesterol, 

fosfolipitler ve apoproteinlerden oluşmaktadır 

Serum lipoproteinleri apoproteinler olarak adlandırılan bir grup spesifik protein 

ve lipitlerin moleküler kompleksleridir. Lipoproteinler suda çözünmeyen lipitlerin 

çözünür lipit ve protein kompleksleri şeklinde kandaki taşınan biçimleridir. Genellikle 

yapılarında lipoproteinlere özgü proteinler olarak bilinen on değişik apoprotein 

bulunmaktadır.  

Lipoproteinler fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre altı büyük sınıfa ayrılırlar; 

Şilomikron, VLDL, Orta dansiteli Lipoprotein (IDL), LDL, HDL, Lipoprotein. Bunlar 

büyüklükleri farklı, protein, fosfolipit, serbest ve esterleşmiş Kolesterol ile Triglisirit’i 
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değişik oranlarda barındıran sferik partiküllerdir. Açlık durumunda Kolesterolün küçük 

bir kısmı çok düşük dansiteli lipoproteinler (VLDL) ve HDL’de (%20-30) taşınırken, 

asıl büyük bir bölümü (%70) LDL ‘de taşınır. Buna karşılık VLDL endojen 

Trigliserit’lerin çoğunluğunun transportundan sorumludur. Şilomikronlar yemekten 

sonra ilk birkaç saat içerisinde diyet Trigliserit’i taşısalarda 12 saatlik açlık sonunda 

serumda gözlenmezler. Bu nedenle plazma veya serumda yapılan Total Kolesterol ve 

Trigliserit ölçümleri bu lipitlerin tüm lipoprotein tiplerinde bulunan 

konsantrasyonlarının toplamını verir.  

1. VLDL: Endojen Trigliserit taşıyan, karaciğerde sentez ve sekrete edilen 

lipoproteinler olup yüksek konsantrasyonda (% 85-90) lipid (% 55 Trigliserit, % 20 

kolesterol ve % 15 fosfolipid), % 10-15 protein (Apo B-100 ve Apo E) içermektedir. 

2.  IDL: LDL prekürsörü lipoproteinlerdir. Primer apoproteinleri Apo B-100 ve 

Apo E’ dir. Kapiller duvarlardaki enzimlerle VLDL Trigliseritlerinin katabolizması 

sonucunda oluşan IDL, yüksek konsantrasyonda kolesterol ve fosfolipit içermekte ve 

aterojenik kabul edilmektedir [28]. 

3. LDL: Plazmada kolesterol taşıyan majör lipoproteinlerdir. Plazma 

kolesterolünün yaklasık % 70’ i LDL içinde bulunmaktadır. LDL partikülünün % 75’ i 

lipit, (% 35 esterleşmiş kolesterol, % 10 serbest kolesterol, % 10 Trigliserit, % 20 

fosfolipid), % 25’ i ise protein (Apo B-100 ve az oranda Apo E) içermektedir. Plazma 

LDL seviyesindeki artışın ateroskleroz görülme oranı ve hızlanmış aterogenez ile ilişkili 

olduğu belirtilmektedir  

4. HDL: Plazmada lipoproteinler içerisinde yoğunluk olarak en fazla (1,063-

1,21) çap olarak ise en küçük ( 70-120 Aº) olan partiküllerdir. Yaklaşık %50 lipit ve 

%50 proteinden oluşur. Karaciğer ve ince bağırsaktan sentezlenir, başlıca görevi 

Kolesterol’ü periferal hücrelerden karaciğere taşımaktır [29]. 

Total kolesterol= LDL+HDL+VLDL 

Yüksek serum total ve LDL kolesterol düzeyi ile düşük HDL kolesterol düzeyi 

KVH için bağımsız risk faktörleridir. Epidemiyolojik gözlemler, anjiyografik çalışmalar 

ve lipit düşürücü çalışmaların yanı sıra deneysel çalışmalarda LDL’ nin aterosklerozun 

önemli bir nedeni olduğu doğrulanmıştır. Total ve LDL kolesterol yüksekliği ile 

aterosklerotik olay görülme sıklığı arasında güçlü bir ilişki vardır.  
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2.1.3.2. Sigara  

 

Sigara ve tütün kullanımı aterosklerotik hastalıklar için güçlü bir risk faktörü 

durumundadır. Miyokard enfarktüsü oluşumunda hiperkolesterolemi ile sigara arasında 

güçlü bir sinerjist etki vardır; sigara koroner aterosklerozu teşvik ederken, tütün MI 

gelişimini tetikler. Kan basıncı, sempatik tonus üzerindeki olumsuz etkilerinin ve 

miyokardın oksijen temininin azalmasının ötesinde LDL oksidasyonunu arttırabilir ve 

endotel aracılı vazodilatasyonu bozar. Sigara kullanımının Total Kolesterol, Trigliserit 

ve LDL Kolesterol düzeyinde artışa neden olduğu, HDL kolesterol düzeyini ise 

düşürdüğü bildirilmiştir. Akut olduğu kadar kronik sigara tüketimini takiben endotelyal 

NO biyosentezindeki azalma bu vazodilatasyondaki bozulma ile ilişkilendirilmiştir [30]. 

Ek olarak high sensitive CRP (hs-CRP), ICAM-1, Fibrinojen ve homosistein 

düzeylerinde artışla beraber olumsuz homeostatik ve inflamatuar etkileri bulunmaktadır. 

Sigara içmek spontan trombosit agregasyonu, monositlerin endotel hücrelerine 

adezyonunun artması ve endotelden salınan fibrinolitik, antitrombotik faktörlerle zıt bir 

ilişki içindedir.  

Yapılan çalışmalarda sigara kullanan bireylerde düşük düzeyli sistemik 

iltihapsal bir yanıt oluştuğu yükselmiş CRP, Fibrinojen, IL-6 düzeyleri ile saptanmıştır. 

Akut faz yanıtının (α1-antitripsin, Haptoglobin, Fibrinojen ve Seruloplazmin, vb) KVH 

risk faktörlerinden bağımsız olarak sigara kullanımı ile arttığı  bilinmektedir. 

Koagulasyon ve endotelyal disfonksiyon göstergeleri; Hematokrit, kan ve/veya plazma 

viskozitesi, dolaşan adezyon molekülleri, doku plazminojen aktivatör (tPA), doku 

plazminojen aktivatör inhibitör tip 1 düzeyleri sigara kullanan bireylerde değişmiş 

olarak gözlenmiştir. Düşük düzeyli sistemik iltihapsal yanıt ve endotelyal disfonksiyon 

koroner kalp hastalığı ve periferal damar hastalığının sigara kullanan bireylerdeki 

yaygınlığını açıklamaktadır [31]. 

2.1.3.3. Hipertansiyon 

 

Sistemik arteriyal hipertansiyon, patogenetik olarak kolesterole bağımlı bir 

ateroskleroz hızlandırıcısı olmakla birlikte, KVH için bağımsız bir risk faktörüdür. 

Hipertansiyon ve hiperkolesterolemi koroner ateroskleroz oluşumunda güçlü bir şekilde 
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etkileşir. Orta ve ileri yaşlarda büyük arterlerin katılığı arttığı için sistolik arter basınç 

(SAB) yükselir ve diastolik arter basınç (DAB) düşer, böylece nabız basıncı artar [32].  

 

2.1.3.4. Diabetes Mellitus 

 

Hiperglisemi vasküler hastalıkla ilişkili olsa da hastalarda artmış 

kardiyovasküler riskin en önemli belirleyici özelliği, insülin rezistansı (IR) ile birlikte 

görülen ve diyabetik dislipidemi olarak bilinen anormal lipoprotein profilidir. İnsüline 

bağımlı olmayan diyabette, diyabet ortaya çıkmadan önce insülin rezistansı döneminde 

aterosklerozun başladığı gösterilmiştir. Bu hastalarda LDL kolesterol seviyeleri sıklıkla 

normale yakın seyrederken, LDL parçacıklarının daha küçüldüğü ve yoğunlaştığı ve 

böylece daha aterojenik olma eğilimi kazandığı saptanmıştır [33]. Tip 2 DM 

hastalarında Trigliserit yüksekliği ve HDL düşüklüğü ile karakterize dislipidemi 

gözlenmektedir. Trigliserit yüksekliği, HDL Kolesterol düşüklüğü ve LDL kolesterol 

oranı artışı ile KVH görülme sıklığı 2-4 kat artmaktadır [34]. 

 

2.1.3.5. Aile Öyküsü, Cinsiyet ve Yaş 

 

Ateroskleroza genetik yatkınlık birçok güçlü kanıtlarla gösterilmistir. İkiz 

kardeşlerde yapılan çalısmalarda aterom plaklarının yeri de aynı olmaktadır ki bu, 

kalıtımla geçen aterojenik etken veya etkenlerin sadece biyokimyasal tabiatta 

olmadığını, arter duvarının yapısı ile ilgili kusurların da söz konusu olabileceğini 

göstermektedir [35]. Her iki cinste major kardiyovasküler risk faktörlerinin aynı 

olmasına karşın KVH erkeklerde daha sık görülmektedir. Erkeklerin üçte birinde, 

kadınların ise dörtte birinde yaşamları boyunca KVH gelişme riski vardır. 

Premenapozal kadınlara göre erkeklerde KVH riski daha fazladır. Menapozdan sonra 

kadınlarda da KVH riski artar. Premenapozal kadınlarda östrojen hormonunun da etkisi 

ile HDL seviyeleri daha yüksek LDL seviyeleri ise daha düşüktür. Menapozdan sonra 

HDL seviyeleri artan riske uygun olarak azalır. Erkeklerde koroner arter hastalığı 

kadınlardan yaklaşık 10-15 yıl önce başlar ve hipertansiyon, diabet ve lipit 

anormallikleri bu riskleri etkiler. 80’li yaşlarla beraber kadın ve erkeklerde KVH riski 

yaklaşık aynıdır ve %20-30 civarındadır. Cinsiyetin KVH riski üzerindeki çarpıcı etkisi 
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kolesterole bağımlıdır. Total kolesterol 150 mg/dl üzerinde değilse ne erkekler ne de 

kadınlarda koroner arter hastalığı gelişmemektedir, kolesterol seviyesi ne kadar 

yüksekse olay geçirme riski de cinsiyetten bağımsız olarak artmaktadır [36]. 

2.1.3.6. Obezite 

 

Morbidite ve mortalite artışı ile ilişkili olan obezite artık bir hastalık olarak 

kabul edilmektedir. Obezite ölçütü olarak kullanılan VKİ [ağırlık(kilo)/boy'un (m) 

karesi] ölçütüyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan sınıflamada VKİ:18.5-24.9 

normal, 25-29.9 kilo fazlalığı, ≥30 obezite, ≥40kg/m2 ileri derecede obezite olarak 

tanımlanmaktadır. Obez bireylerde KVH için diğer risk faktörlerinden lipit 

anormallikleri, hipertansiyon ve glukoz intoleransı genellikle birlikte bulunur. VKİ'deki 

bir birimlik artış koroner arter hastalığı mortalitesinde %4-5 artışa neden olmaktadır. 

Obez bireylerde CRP ve lipoprotein(a) düzeylerinin de yüksek olduğu gösterilmiştir 

[37]. Obezite veya aşırı kilo durumu KVH ve trombo-embolizm riskini arttırırken kilo 

kontrolünün KVH riskini azaltabileceği bildirilmektedir. [38]. Dünya sağlık örgütü 

uzman konsultasyonu tarafından kabul edilen VKİ sınıflaması Tablo 1’de 

gözlenmektedir [39]. 
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Tablo 1: Dünya Sağlık Örgütü VKİ sınıflaması 

Sınıflama VKİ (kg/m2) 

 Başlıca limit değerler İlave limit değerler 

Zayıf <18.50 <18.50 

     Şiddetli zayıflık <16.00 <16.00 

     Zayıflık 16.00 - 16.99 16.00 - 16.99 

     Hafif zayıflık 17.00 - 18.49 17.00 - 18.49 

18.50 - 22.99 Normal Aralık 18.50 - 24.99 

23.00 - 24.99 

Kilolu ≥25.00 ≥25.00 

25.00 - 27.49      Obezite Öncesi 25.00 - 29.99 

27.50 - 29.99 

     Obezite ≥30.00 ≥30.00 

30.00 - 32.49           Obezite sınıf I 30.00 - 34-99 

32.50 - 34.99 

35.00 - 37.49           Obezite sınıf II 35.00 - 39.99 

37.50 - 39.99 

          Obezite sınıf III ≥40.00 ≥40.00 

 

2.1.3.7. Fiziksel Aktivite Yetersizliği 

 

Fiziksel aktivite azlığı (sedanter yaşam tarzı), koroner kalp hastalığı için önemli, 

bağımsız bir risk faktörüdür [40;41]. Egzersiz azlığında, harcanan kalori azaldığından, 

şişmanlığın yanı sıra insülin direnci, kan lipit bozuklukları, hipertansiyon gibi risk 

faktörleri ortaya çıkmakta, kardiyovasküler fonksiyonel kapasite azalmaktadır. Düzenli 

fiziksel aktivite ile kilo azalmakta [42], LDL-Kolesterol ve Trigliserit düzeyleri 

düşmekte, HDL Kolesterol düzeyleri yükselmekte [43], insüline duyarlık artmakta [44], 

kan basıncı düşmekte [45;46], endotele bağlı vazodilatasyon [47] ve fibrinolitik aktivite 

artmaktadır [48]. Bu olumlu etkiler koroner kalp hastalığı riskini azaltmaktadır [49;50]. 
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2.1.3.8. Diyet 

 

Epidemiyolojik veriler, kolesterolden ve hayvansal yağlardan yüksek diyet 

tüketen toplumlarda KVH riskinin yüksek olduğunu göstermiştir. Batı tipi diyetin 

zararlı etkilerini, doymuş yağlar, diyetteki kolesterol, LDL kolesterol ve sodyum, vücut 

ağırlığı, diyabet ve kan basıncı gibi geleneksel risk faktörleri üzerinden gösterdiği 

düşünülmüştür. Kolesterolden ve sodyumdan düşük, tekli doymamış yağ, sebze, meyve 

ve balıktan zengin diyetin belirgin ve bağımsız yararı, aterojenik diyetin ayrı ve 

modifiye edilebilir bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. 

2.1.3.9. İnfeksiyon ve CRP 

 

Son yıllarda infeksiyonların ateroskleroza neden olabileceği ya da katkıda 

bulunabileceği gündemdedir. Kronik infeksiyonlarda rol oynayan bazı 

mikroorganizmalar KVH riskini artırabilir [51-53]. Ateroskleroz’un patolojisinde rol 

oynadığı düşünülen mikroorganizmalar: Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae), 

Helicobacter pylori (H. pylori), Cytomegalovirüs (CMV), Streptococcus sanguis (S. 

sanguis), Porphyromonas gingivalis (P.gingivalis) ve Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans.) olarak belirtilmiştir [51-53]. 

Aterosklerozda ya da koroner müdahaleyi takiben ortaya çıkan restenozda C. 

pneumoniae, CMV ya da diğer infeksiyon ajanlarının rolünü destekleyen bulgular 

belirtilmiştir. İnsanlardaki aterosklerotik lezyonlarda bazı mikroorganizmalar 

bulunmuştur. Doğrudan infeksiyon ateroskleroza neden olmamasına rağmen infeksiyon 

ajanları ve savunma mekanizmaları inflamatuar stimülatör (uyaran) gibi davranarak 

aterosklerozu güçlendirebilirler.  

İnfeksiyonlar ve doku yaralanması, monosit, lenfosit ve endotelyal hücrelerden 

IL-1, TNF-α, IL-6 gibi proinflamatuar sitokinlerin stimülasyonuna neden olurlar. 

Sitokin salınımı, endotelden adezyon moleküllerinin ekspresyonunu, karaciğerden 

plazma proteinlerinin salınımını ve kemik iliğinden lökosit ve trombositlerin dolaşıma 

salınımını yönlendirerek, ateroskleroza neden olan mekanizmaları indükler [54]. 

Endotelden adezyon moleküllerinin ekspresyonu inflamasyon bölgesinde, dolaşımdaki 

lökositlerin damar duvarına yapışmasını sağlar. ICAM-1, VCAM-1 gibi adezyon 

moleküllerinin aterosklerotik lezyonlarda, normal arterlere göre daha yüksek düzeyde 
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bulunduğu gösterilmiştir [55]. IL-6, lökosit ve trombositlerin kemik iliğinden dolaşıma 

salınmasında, önemli rol oynar. Kemik iliğinden dolaşıma lökosit ve trombosit salınımı, 

lökosit ve nötrofil sayısında artışa neden olur. Bu artış tromboz riskini artırarak 

aterosklerozu indükleyebilir. Yapılan çalışmalar, lökosit sayısındaki artışın 

kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir öncü olduğunu göstermiştir. Karaciğerden 

plazma proteinlerinin salınımı, IL-6 ve diğer proinflamatuar sitokinler, hepatik protein 

sentezini değiştirerek; CRP, serum amiloid A ve Fibrinojen sentezini artırırken; albümin 

ve lipoprotein sentezini azaltır. Günümüzde, plazma CRP düzeyinde artış akut doku 

yaralanmasında erken bulgu olarak kullanılmaktadır. Çünkü, Fibrinojen ve diğer hepatik 

proteinlerden çok daha önce artış göstermektedir. Plazma CRP düzeyi, kardiyovasküler 

hastalık riskiyle anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur [54].  

Sadece inflamasyon, hiperlipoproteinemiye yanıt olarak değişen arteriyal 

biyolojinin bir parçasına aracılık edebileceği gibi, infeksiyon ajanları da ateroskleroz ve 

komplikasyonlarına neden olabilecek inflamatuar olayları başlatabilirler. Yani 

mikrobiyal patojenler, aterogenezi hızlandırabilecek, komplikasyon oluşumuna neden 

olabilecek veya mevcut ateromun kötüye gitmesine yol açabilecek geleneksel risk 

faktörleri ile birlikte uyumlu bir şekilde çalışabilirler. Bu bağlamda inflamasyon 

belirteçlerinin koroner risk ile bağlantılı olduğunu gösteren veriler giderek artmaktadır. 

Örneğin artmış CRP plazma düzeyleri MI riskinin tahmin edilmesine yardımcı 

olmaktadır. 

CRP eskiden sadece bir inflamasyon belirteci olarak kabul görürken, artık 

vasküler inflamatuar sürecin de bir göstergesi olduğu bilinmektedir. CRP bir akut faz 

reaktanı olup primer olarak karaciğerde sitokin stimulasyonu sonrası sentezlenmektedir 

[56]. Aynı zamanda lokal olarak koroner intima ve mediyal düz kas hücreleri ve 

aterosklerotik plaktaki makrofajlar tarafından da sentezlenebilir. Aterosklerotik plaktaki 

fibröz kılıfın incelmesi ile arttığı gözlenmiştir [57;58]. Klasik kompleman sistemi 

aktivasyonunda rol oynayan immunitenin bir parçasıdır. ayrıca insan endotel 

hücrelerinde IL-6 salınımını indükler. Dolaşımdaki monositlerin kemotaksisi ve 

aktivasyonunu sağlar. Makrofajların sitokin ve doku faktörü salınımını artırmasının 

yanında LDL’nin makrofaj tarafından alınmasını da uyarır. Protrombotik aktivitenin 

artısına neden olur ve ekstrasellüler matriksin yeniden şekillenmesini kolaylaştırır [58]. 

CRP’nin plazma konsantrasyonu, dolaşıma salınan sitokin konsantrasyonu ve 

inflamatuar göstergelerin indüklemesine bağlı olarak değişir. Dolayısıyla CRP 
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konsantrasyonu, beyaz küre aktivasyonu ve inflamatuar aktivitenin doğru ve objektif bir 

indeksidir [24;56]. Yarı ömrü 19 saat olan CRP’nin dolaşımdan temizlenmesi organ 

yetmezlikleri gibi başka faktörlerden etkilenmemektedir. Gün içerisinde CRP düzeyleri 

diürnal varyasyon göstermez. Ölçümü kolay ve rutin olarak yapılabilen bir tetkiktir. 

Sağlıklı bireylerde normal serum konsantrasyonu <3mg/L olan CRP’nin, akut faz 

durumlarında konsantrasyonu binlerce kat artabilir. İnflamatuar durumun ortadan 

kalkmasıyla birkaç gün içerisinde normal seviyelerine döner [59]. Kandaki CRP 

konsantrasyonunu artıran diğer durumlar aynı zamanda endotel hasarına da sebep olan 

sigara kullanımı, obezite, yüksek kan basıncı, yüksek Trigliserit düzeyleri, DM ve 

insülin rezistansıdır [60]. Serum CRP konsantrasyonu yüksekliğinin KVH için bir risk 

faktörü olduğu yönünde kanıtlar mevcuttur. Kardiyovasküler risk değerlendirmesi için 

CRP ölçümü hs-CRP  şeklinde yapılmaktadır. hs-CRP ölçümü ile 10 mg/L’nin altındaki 

hassas değerler de ölçülebilmektedir. Sağlıklı bireylerde ölçülen serum hs-CRP 

düzeyleri uzun dönem MI, iskemik ve periferik vasküler hastalık riskini 

öngördürmektedir. Bilinen koroner arter hastalarında ise yüksek hs-CRP seviyeleri 

yüksek kardiyovasküler risk ile ilişkili olduğundan, bu hastalarda daha agresif medikal 

tedavi ve yakın takip gerektiği görüsü savunulmaktadır [60]. 

Yeni aterosklerotik risk faktörlerinden üzerinde en çok çalışılan hs-CRP’dir. 

Aterosklerozun tanı ve takibinde güvenilir bir ölçüm olduğu görülmüştür [59]. 

 

2.2. Periodontal Hastalıklar ve Generalize Agresif Periodontitis 

 

Periodontal hastalıklar, dişleri destekleyen alveol kemiği, periodontal ligament 

ve sement dokusunun yıkımıyla karakterize, patojen mikroorganizmalar ve konak 

arasındaki kompleks ilişkilere bağlı olarak gelişen hastalıklardır. Periodontal 

hastalıkların şiddeti ve ilerleme hızı mikrobiyal dental plak içerisindeki patojen 

mikroorganizmalara, konak yanıtına ve mikroorganizmalar ile konak arasındaki ilişkiye 

bağlıdır [61;62]. 1999 yılında Amerikan Periodontoloji Akademisi tarafından yapılmış 

olan sınıflamaya göre periodontal hastalıklar yalnızca dişetini ilgilendiren durumlar ile 

daha derin destek dokuları etkileyen periodontitisler olmak üzere gruplandırılmıştır 

[15]. Periodontitisler ise kronik, agresif, nekrotizan ülseratif ve sistemik hastalıkların 

ağız içi belirtileri olarak gözlenen periodontitisler olarak dört ana başlık altında yer 
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almıştır. Agresif periodontitis ağız içindeki lezyon yaygınlığına göre Lokalize Agresif 

Periodontitis (LAP) ve GAP şeklinde iki gruba ayrılır. 

2.2.1. Lokalize Agresif Periodontitis 

 

LAP; puberte döneminde başlayan, infeksiyon ajanlarına karşı güçlü serum 

antikor yanıtlarının meydana geldiği, birinci molar ve/veya kesici dişlerde lokalize, bir 

tanesi birinci molar diş olmak kaydı ile en az iki daimi dişte ataşman ve kemik kaybı ile 

karakterize periodontal hastalıktır [63] 

2.2.2.  Generalize Agresif Periodontitis 

 

GAP; genellikle genç erişkinlerde görülen, infeksiyon ajanlarına karşı zayıf 

serum antikor yanıtlarının meydana geldiği, birinci molar ve kesici dişler dışında en az 

üç daimi dişi etkileyen yaygın ataşman ve kemik kaybı ile karakterize bir hastalıktır 

[63]. GAP lokalize olarak başlayabilir ve zaman içinde daha fazla dişin etkilenmesi ile 

generalize bir hal alabilir. Radyografide tüm dentisyonu etkileyen ileri derecede yatay 

ve dikey kemik kayıpları görülür. Hastalık aktif ve pasif dönemler olarak seyreder. 

Ataşman ve kemik kaybının hızı bu dönemlerde aynı değildir. Koyu kırmızı renk ve 

ülsere alanlar ile karakterize şiddetli akut iltihap tablosu hastalığın aktif döneminde 

tespit edilir. Tabloya çoğunlukla cerahat çıkışı ve hafif uyaran ile meydana gelen 

kanama da eşlik eder. Hastalığın bu döneminde şiddetli ataşman ve kemik kaybı 

meydana gelir. Pasif dönemde ise, klinik görüntü özellikle renk, şekil, kıvam 

bakımından sağlıklı bireylerdekine benzer. Ancak sondalamada derin periodontal 

ceplere rastlanır. MDP’ta çoğunlukla Gr (-) mikroorganizmaların rol oynadığı ifade 

edilmiştir. Özellikle hastalıkla ilişkilendirilen patojen mikroorganizmalar P. gingivalis 

ve Tannerella forsythensis ( T. Forsythensis )’ tir [63;64]. 

Hastalarda ayrıca A. Actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia (P. 

intermedia )ve Campylobacter rectus ( C. Rectus)’ a karşı artmış antikor yanıtı tespit 

edilmiştir [65]. 

LAP ve GAP’e ait ortak özellikler: 

Hastaların sistemik açıdan sağlıklı olması, 

Hızlı ataşman ve kemik kaybının bulunması, 

Ailesel geçişin olmasıdır. 
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Her hastada rastlanmayan ancak hastaların büyük çoğunluğunda rastlanabilen 

özellikler ise: 

  MDP birikiminin periodontal doku yıkımının şiddeti ile uyumsuz olması, 

A. actinomycetemcomitans ve P. gingivalis’in artmış oranlarda tespit 

edilmesi, 

Nötrofil ve monositlerde anomalilerin bulunmasıdır [63;65-67]. 

Human Cytomegalovirus ve Epstein-Barr Virüs tip-1’in aktif periodontal 

lezyonlarda tespit edilmesidir [67;68]. Agresif periodontitis yıkımın şiddeti, ilerleme 

hızı, tedaviye yanıt ile etiyolojik ve genetik yatkınlık kriterleri açısından diğer 

periodontal hastalıklardan önemli farklılıklar gösteren bir hastalıktır. Sistemik faktörler, 

immun defektler ve mikrobiyal flora gibi kompleks faktörler hastalığın oluşumunda 

birlikte rol oynarak hastalığın şiddetini ve tedaviye verilen cevabı etkiler [64;65]. 

Günümüzde, bu kompleks ilişkilerin dışında, çevresel, kazanılmış ve genetik risk 

faktörlerinin de hastalığın türünde, şiddetinde, oluşum ve gelişiminde rol oynadığı 

belirtilmiştir [69]. 

Agresif periodontal hastalığa sahip bireylerin X kromozomuna bağlı olarak yada 

otozomal olarak genetik yatkınlığa sahip olduğu bildirilmiştir [70;71]. Bakteriyel 

lipopolisakkaritler konak hücrelerinin prostoglandinler, IL-1β, TNF α gibi inflamatuar 

göstergeleri salgılamasını uyarırlar. Bireysel farklılıklara bağlı olarak ortaya çıkan farklı 

IL seviyeleri hastalığa olan yatkınlığı etkilemektedir. IL-1β, IL-1α, TNF α genlerindeki 

çok biçimliliğin agresif periodontitise olan yatkınlığı açıkladığı düşünülmektedir [72-

74]. Bu sitokinler konak immuno-inflamatuar cevabında esas düzenleyicilerdir. IL-1β 

(+3953) IL-1α (-889) gen çiftlerinin agresif periodontitis ile ilgili olduğu bildirilmiştir 

[69]. GAP, genel olarak 30 yaş altındaki bireyleri etkilese de, 30 yaşın üstündeki 

hastalarda da tespit edilmiştir [15;64]. GAP, aktif ve pasif dönemleri içerir. Aktif 

dönemlerin sıklığı ve uzunluğu, periodontal yıkımın miktarı ile doğru orantılıdır. Kemik 

ve ataşman kaybının görüldüğü aktif dönemlerde, dişeti kırmızı, prolifere ve ülserlidir; 

süpürasyon görülebilir. Pasif dönemde ise, sağlıklı pembe iltihabi olmayan bir dişeti 

görüntüsü ile karşılaşılır. Bazı GAP hastalarında kilo kaybı ve mental depresyon gibi 

sistemik bulgulara rastlanmıştır [64;65]. 
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2.2.3. Generalize Agresif Periodontitis Tedavisi 

 

GAP’in tedavisi hastalığın genetik faktörlere bağlı olması, immun defektlere ve 

spesifik mikrofloraya sahip olması, şiddetli periodontal yıkım gibi özelliklerinden 

dolayı, güç ve karmaşıktır [75]. Bugüne kadar kabul edilmiş tedavi yaklaşımlarında, 

GAP için tedavi protokolu iki farklılık dışında kronik periodontitise benzemektedir. 

Avrupa Periodontoloji Akademisi ve Amerika Periodontoloji Akademisi’nin 

raporlarında GAP’e sahip hastaların tedavisinde sistemik antibiyotiklerle 

desteklenmesinin hastalığın tedavisine olumlu yönde etkisi olabileceği  vurgulanmıştır 

[76;77]. Ayrıca hastalığın erken yaşlarda hızlı ilerlemesi takip periyotlarının kısa 

tutulmasını da beraberinde getirmektedir. GAP’in tedavi protokolü cerrahi olmayan 

periodontal tedavi ile başlar. Başlangıç periodontal tedavi: ağız hijyen eğitimi, diş 

yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi periodontal tedavinin temelini oluşturur. 

Başlangıç periodontal tedavi sonrasında hastalar yeniden değerlendirilirler. 

Değerlendirme sonucunda periodontal cerrahi tedaviye ihtiyaç ortaya çıkabilmektedir. 

Periodontal cerrahi tedavi, rejeneratif veya klasik yaklaşımları içerir. Klasik periodontal 

cerrahi ile kök yüzeylerinin düzleştirilmesi ve temizlenmesi, periodontal ceplerin 

elimine edilmesi, böylece dişi destekleyen dokuların tedavisi hedeflenmiştir. Bu tedavi 

aynı zamanda bakteri ile invaze olmuş marjinal yumuşak dokuların eliminasyonunu ve 

hastanın kendi plak kontrolünü sağlayabilecek dişeti morfolojisinin oluşturulmasını da 

amaçlar [78]. 

2.2.4. Periodontal Hastalık Patogenezi 

 

Periodontal hastalıklar kronik olmakla birlikte doku yıkım mekanizmaları 

episodik ve alan spesifik özellik göstermektedir [79]. Bu kronik durum akut veya 

subakut özellikler gösterebilmekte, alevlenme ve remisyon dönemlerini takiben doku 

yıkımı gerçekleşmektedir. Klinik olarak spontan veya sondalamada kanama ile 

gözlenen aktif dönemde histolojik olarak cep epitelinde ülserasyonla birlikte plazma 

hücreleri ve polimorfonükleer lökosit (PMNL) infiltrasyonu gözlenmektedir. Konak 

savunma faktörleri alevlenme ve remisyon dönemlerini ve iltihabi aktivitenin derecesini 

etkileyebilmektedir. Dental plaktaki mikrobiyal florada bulunan belirli 

mikroorganizmaların, periodontitisin majör etiyolojik ajanı olduğu düşünülmektedir 
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[80]. P. gingivalis, T. forsythensis, P. intermedia,C. rectus, Fusobacterium nucleatum ( 

F. Nucleatum), A. actinomycetencomitans ve Eikenella corrodens (E.corrodens) 

periodontal hastalık florasında yer alan mikroorganizmalardan bazılarıdır. Periodontal 

yıkımın aktif oldugu bölgelerde C. rectus, P.gingivalis, P. intermedia ve F. nucleatum 

inaktif bölgelere göre daha yüksek seviyede bulunmaktadır [54]. Bu mikroorganizmalar 

doku yıkıcı immun cevabın oluşmasına neden olan, lipopolisakkarit (LPS) yapıda 

endotoksinler üretmektedirler [81;82]. Bakteriler ve LPS’ ler gingival dokulara 

ulaşarak, nötrofiller, lenfositler, makrofajlar ve mast hücrelerinin infiltrasyonu ile 

karakterize inflamatuar cevabı başlatmaktadırlar. LPS bağlayıcı proteine bağlanan LPS 

ve fimbrialar içeren P. gingivalis CD14 reseptörleri ile makrofaları stimüle 

edebilmektedir [54]. Makrofaj stimülasyonu TNF-α, IL-1α, IL-1β, IL-6 ve 

prostaglandin E2 ( PGE2) gibi inflamatuar göstergeleri indüklemektedir. Geleneksel 

olarak periodontitisin lokal bir infeksiyon olduğu ve doku yıkımının lokal kaldığı 

düşünülmektedir. Ancak son çalışmalar, periodontitisin sistemik sağlık üzerinde pek 

çok değiştirici etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır [81;83-85]. 

2.2.4.1. Periodontitisdeki İnflamasyonun Lokal Etkileri 

 

Genel olarak periodontitiste gözlenen doku yıkımının bakteriyel flora ve 

metabolitlerine karşı, lokal dokulardan ve immun hücrelerden salınan proinflamatuar 

sitokinler nedeniyle olduğu kabul edilmektedir [82;86]. Periodontitisin 

immünopatolojisine çok sayıda inflamatuar sitokin katılmasına rağmen periodontal 

doku yıkımına özellikle TNF-α ve IL-1β’ nın neden olduğuna ilişkin kanıtlar mevcuttur 

[87;88]. Bu sitokinler aktif hastalık ve doku yıkımı sırasında, inflamasyon gösteren 

hastalıklı periodontal dokularda artarken, periodontal tedavi sonrası, sağlıklı dokuda 

önemli oranda azalmaktadır [89]. Doku yıkıcı etkileri bakımından IL-1β’ nın 

Polimorfonükleer lökosit (PMNL) degranülasyonunu kolaylaştırdığı, prostaglandinler 

gibi inflamatuar mediyatörlerin sentezini arttırdığı, kollajen sentezini inhibe ederek, T 

ve B lenfositlerini aktive ettiği düşünülmektedir [90]. TNF-α ise hücresel apoptozis, 

kemik rezorbsiyonu, matriks metalloproteinaz (MMP) üretimi, ICAM ekspresyonu ve 

IL-6 üretimi için majör medyatör olarak görülmektedir [91;92]. IL-6, osteoklastik 

aktiviteyi arttırmakta ve T hücre faklılaşmasını indüklemektedir [92]. 
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2.2.4.2. Periodontitisdeki İnflamasyonun Sistemik Etkileri 

 

50 yıldan daha uzun bir süre boyunca, periodontal infeksiyonların yalnızca 

marjinal periodonsiyuma lokalize olduğuna ve böylece sağlıklı bireylerde sistemik 

etkilerinin var olmadığına dair kabul gören bir görüş mevcutken yeni kanıtlar ile 

periodontitise sahip bireylerde etkilenmemiş kontrol grupları ile karşılaştırıldığında 

çeşitli iltihapsal göstergelerin artmış serum düzeyleri ile sistemik inflamasyonun varlığı 

saptanmıştır [12;93-96]. 

Bir biofilm olarak organize olan MDP, periodontal cepler içindeki ülsere 

epitelyal yüzey boyunca konak dokularıyla dolaylı olarak ilişkilidir. Bu enfekte ve 

ülsere oral alan tedavi edilmemiş orta veya şiddetli periodontitisli bir hasta için 8 ve 200 

cm2 arasında değişen bir yüzey oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak periodontal 

hastalıklı bireylerde, çiğneme, diş fırçalama, oral dokuların muayenesi veya tedavisi ile 

bakteriyemi oluşabilmektedir. Bakteriyel infeksiyonlar sistemik olarak 25 kadar plazma 

proteininin artışı ile kendini gösteren akut faz yanıtı için güçlü uyarıcılardır [97;98].  
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Tablo 2: Akut Faz Proteinleri 

 

Artan Akut Faz Yanıtı   

CRP  Ferritin 

serum amiloid-A Fosfolipaz A2 

Haptoglobin Plazminojen aktivator inhibitörü 

α1-Asit glikoprotein α2-Makroglobulin 

α1-Proteaz inhibitörü  Hemopeksin 

Fibrinojen  Pankreatik sekretuar tripsin inhibitörü 

Seruloplazmin  İnter- α proteaz inhibitörü 

Kompleman (C3,C4)  Mannoz bağlayan protein 

C1-esteraz inhibitörü  Lipopolisakkarit bağlayan protein 

C4b-Bağlayan protein  Fibronektin 

    

Azalan Akut Faz Yanıtı   

Albumin Transtiretin 

Transferin α2-HS glikoprotein 

 

Akut faz reaktanlarının büyük bir kısmı hepatositler tarafından sentezlenirken 

bazıları monosit, endotelyal hücreler, fibroblastlar ve adipozitlerin de aralarında 

bulunduğu başka hücreler tarafından da sentezlenmektedir [97]. Güçlü akut faz 

proteinleri; CRP, α2-Makroglobulin ve Serum amiloid A  olarak değerlendirilir ve 

inflamatuar uyarana hızla yanıt verirler; serum düzeyleri 100 kat kadar artabilmektedir 

[99;100]. Orta düzeyde şiddetli akut faz proteinleri olarak Haptoglobin, Fibrinojen 

sayılır ve 2-10 kat kadar artabilmektedirler [100]. Kompleman komponent C3 ve 

seruloplasmin zayıf oldukları düşünülen akut faz proteinleri olarak ise iki kata kadar 

artış gösterirler [100].  

Fibrinojen inflamasyona karşı oluşan akut faz reaktanı olarak aterosklerotik plak 

oluşumu ve devamlılığına katkıda bulunur [101]. Fibrinojen pıhtılaşma mekanizması 

dahilinde trombus oluşumunu sağlayan fibrin proteinin temel maddesidir ve birbirine 

disülfit bağı ile bağlı üç farklı polipptid zincirden oluşur. Sigara kullanımı ve doku 

hasarı ile serum düzeyi yükselmektedir. Damar içindeki düz kas migrasyonu ve 
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proliferasyonunu arttırıcı etkisi de bulunmaktadır. Fibrinojen özellikle erken plak 

oluşumu üzerine etkilidir, arter astarlarındaki endotelyal hücrelere zarar vererek 

vasküler kas hücrelerinin proliferasyonunu stimüle eder ve inflamatuar hücreleri aktive 

eder. Fibrinojen düzeyi her ne kadar yaş, sigara, hipertansiyon ve obezite gibi diğer risk 

faktörleri ile beraber yer alsada KVH için bağımsız ve önemli bir risk faktörü olarak 

kabul edilmiştir [102-104].  

Hemostatik faktörler arasında yapılan değerlendirmelerde sadece Fibrinojen, 

von Willebrand faktör (vWf) antijen ve tPA direkt olarak önemli düzeyde koroner 

hastalıklar ile ilişkili bulunmuştur. vWf düz bir polipeptid olarak endotel hücreler ve 

megakaryositler tarafından sentezlenir. Hemostazın birinci basamağında trombositler 

yaralanan damar duvarının subendotelyal bölgesine yapışır, bunun için plazmada ve 

damar duvarında bulunan vWf gereklidir. Endotelde sentezlenen vWf multimerleri 

endotel altındaki dokuya ve kana göç ederken endotel hücrelerinde de gerekli 

durumlarda salgılanmak üzere depolanır. Megakaryositlerde sentezlenen  vWf 

trombositlerde depolanır. vWf antijen konsantrasyonu yaş ile beraber artar ayrıca 

diüretik, heparin veya oral antikoagülan kullanımı ile yükselir. Kan grupları arasında 

vWf konsanrasyon bakımından farklılık gözlenmektedir. Koroner hastalık geçirmiş 

bireylerde vWf düzeyinin gruplar arası yaş, cinsiyet ve medikasyon kullanımları ile 

ilgili eşleşmeler yapıldığında geçirmemiş bireylere göre %8.5 yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. vWf  gibi bir prokoagülan olan Faktör VII vitamin K’ ya bağlı serin proteaz 

glikoproteindir ayrıca stabil faktör ve prokonvertin olarak da bilinmektedir. Faktör VII 

karaciğerde sentezlenir ve tek zincirli glikoprotein olarak salgılanır, en kısa yarı ömre 

sahip prokoagülan faktördür (3-6 saat). Faktör VII plazmada çoğunlukla zymogen 

formdadır, aktivasyonu ise Faktör VII kofaktörü (doku faktör) ile kombinasyonu sonucu 

oluşur ve kalsiyum varlığında gerçekleşir. Faktör VII antijen düzeyi infeksiyon, 

hamilelik, yaş, kadın cinsiyet, hipertrigliseridemi ile artmakta ve doku faktörüne bağlı 

bir süreç ile aktive olan Faktör VII prokoagülan bir durum oluşturarak KVH riskini 

arttırmaktadır.  Faktör VII ile KVH arasında elde edilen çelişkili sonuçlar diğer risk 

faktörleri varlığında dikkate alınması gerektiğini işaret etmektedir [105]. tPA endotel 

tarafından sentezlenen, fibrine bağlandığında aktif olan bir serin proteazdır. Fibrine ile 

birleşme tPA ‘ya trombusa yapışma imkanı sağlar ve sonuçta lizise neden olarak 

plazminojeni plazmine çevirir. Normal hemostatik sürecin önemli bir parçası olan 

fibrinoliz, endotel hücrelerinden tPA veya pro-ürokinaz salınması ile başlatılır. tPA 
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antijen konsantrasyonu doğrudan plazminojen aktivatör inhibitör-1 aktivitesi ve 

plazminojen aktivatör inhibitör-1 antijen ile ilişkilidir. tPA antijen düzeyi fibrinolitik 

faktörlerden biri olarak gruplar arası yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, VKİ ve medikasyon 

kullanımları ile ilgili eşleşmeler yapıldığında koroner hastalık geçirmiş bireylerde 

olmayanlara göre %10.2 yüksek saptanmıştır. vWf ve tPA parametrelerinin ikiside 

endotelyal hücrelerden salınmaktadır  ve koroner aterotromboz yatkınlığı olan 

bireylerde endotelyal bozukluğu gösterirler. Fibrinojen, tPA antijen ve vWf antijen 

KVH için bağımsız risk faktörleri olarak kabul edilmektedir [106]. 

IL-6 inflamasyon, konak savunması, doku hasarı ile ilişkili birçok humoral ve 

hücresel immun etkileri olan pleotropik bir sitokindir. IL-1, TNF-α, bakteriyel ürünler 

ve viral infeksiyonlar gibi inflamatuar uyarılara cevap olarak, monositler, fibroblastlar, 

vasküler endotel hücreleri, aktif T hücreleri ve B hücreleri gibi birçok hücreden salınır 

[107]. IL-6’nın hücredeki etkisi tirozin kinaz enzimi üzerinden gerçekleşir. Biyolojik 

etkileri arasında; B- hücre farklılaşması, T hücrelerinin proliferasyonu, B- hücrelerinden 

immünoglobulin (Ig) salınımı stimulasyonu, akut faz protein sentezinin stimulasyonu, 

kompleman basamaklarının aktivasyonu, öncü hücrelerden osteoklast gelişimininin 

stimulasyonu, IL-1β ile sinerjik etki yaparak, kemik rezorbsiyonunun indüklenmesi 

bulunmaktadır [108;109]. Dişeti biyopsilerinde, sağlıklı dokulara oranla hastalıklı 

bölgelerde IL-6 miktarının daha fazla olduğu gösterilmiştir, dişeti oluk sıvısı (DOS) 

çalışmalarında ise periodontal yıkımın gözlendiği bölgelerde sağlıklı bölgelere oranla 

IL-6’nın anlamlı derecede fazla olduğu saptanmıştır [110;111]. Periodontal hastalık için 

ise etkin bir indikatör veya diagnostik bir belirleyici olduğu düşünülmektedir [112].  

Periodontal hastalık patogenezinde en önemli proinflamatuar sitokinlerden biri 

olan IL-1’in birçok biyolojik aktivitesi bulunmaktadır ve inflamasyonda sentezlenenen 

birçok geni regüle eder [113]. IL-1, aktive edilmiş mononükleer fagositlerden, dokuda 

bulunan monosit, makrofaj, lenfosit, nötrofil ve fibroblastlar tarafından sentezlenir. 

Bununla beraber, keratinositler, endotelyal hücreler de dahil olmak üzere uygun şekilde 

uyarıldıklarında birçok farklı hücreden de sentezlenebileceği rapor edilmiştir. IL-1 ‘in 

iki formu vardır IL-1α ve IL-1β.
 
 Son yıllarda IL-1 salınımını tetikleyen çok sayıda ajan 

bulunmuştur, bunlar antijenler, lenfokinler, çeşitli inflamatuar ajanlar, 

mikroorganizmalar ve onların ürünleri olarak sıralanabilir [114]. Konak hücre uyarımı 

gerekmeksizin IL-1 reseptörüne bağlanarak etki gösteren IL-1 reseptör antogonisti (IL-
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1ra) bulunmaktadır. IL-1ra; IL-1 ailesinin diğer üyeleri gibi monosit, makrofaj, nötrofil 

ve diğer hücrelerden salgılanan doğal antiinflamatuar etkileri olan bir glikoproteindir 

[115]. Bilinen fonksiyonu, IL-1 reseptörlerine bağlanarak, IL-1’i ve IL-1’e bağlı olarak 

gerçekleşen hücre içine sinyal iletimini engellemektir [116]. IL-1ra ve IL-1 seviyeleri 

arasındaki denge bölgesel olarak dokuda IL-1’e ait fizyolojik ve patofizyolojik dengeyi 

etkiler. IL-1ra’nın, çesitli iltihap, infeksiyon ve cerrahi sonrası durumda karaciğerden 

sentezlenmesi ile dolaşımdaki düzeyinin arttığı gösterilmiştir.
 
Bu duruma bağlı olarak 

dolaşımdan dokulara geçiş yapan IL-1ra dokuda IL-1ra’nın IL-1’e oranını dengeler. Bu 

nedenle, IL-1ra’nın dokuda IL-1 etkilerini baskılayabilmesi için aşırı oranda 

sentezlenmesi ve salınması gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda koroner kalp 

hastalığının patofizyolojisinden IL-1 ve IL-1ra arasındaki dengesizlik sorumlu 

tutulmuştur. IL-1’in ateroskleroz oluşumunda rolü olduğu bildirilmiştir. Yapılan hayvan 

deneylerinde  IL-1ra uygulamasının ise aterosklerozun başlangıcı olan yağlı 

çizgilenmeyi engellediği tespit edilmiştir [116]. 

Periodontal infeksiyonun yarattığı sistemik iltihapsal durumdan etkilenen 

parametrelerden biri Kreatinin’dir. Kreatinin kaslarda enerji deposu olarak rol alan 

kreatin fosfatın yıkım ürünüdür. Bireyin vücut ve kas kitlesi ile orantılıdır ve erkeklerde 

kadınlara oranla biraz daha yüksek olabilen bir parametredir. İdrar analizi ile 

değerlendirilen Kreatinin genellikle böbrek fonksiyonlarının kontrolünde yararlanılan 

bir göstergedir. Serum kreatinin değeri şiddeti akut koronal sendrom ile ilişkilendirilen 

bir parametredir. Yapılan çalışmalarda periodontal infeksiyonun iltihapsal etkisinin 

serum kreatinin düzeyini değiştirdiği alveol kemik kaybının fazla olduğu bireylerin 

serum kreatinin düzeyinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu ve akut koroner sendrom 

gelişen hastalarda serum kreatinin düzeyinin benzer şekilde yüksek olduğu gözlenmiştir 

[117].  

Periodontitis ile indüklenen proinflamatuar göstergelerden biri olan TNF başlıca 

aktive multifonksiyonel makrofajlar, T hücreleri, mast hücreleri ve bazı epitelyal tümör 

hücreleri tarafından üretilen multifonksiyonel bir sitokindir. Biyolojik görevleri arasında 

normal hücre gelişimi ve çoğalması, sitotoksisite, iltihapsal, immuregulasyon, antiviral 

yanıtlar ve endotoksik şokta rol oynaması bulunmaktadır. Çeşitli hücresel yanıtlarda 

görevli TNF’in indüklenmesi için gereken ilk adım spesifik hücre yüzey reseptörlerine 

bağlanmasıdır. TNF  reseptörleri normal doku ve hücre duvarlarında bulunmaktadır ve 
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bu reseptörler TNF’e karşı hassas ya da dirençlidir. İmmunolojik bakımdan farklı olarak 

değerlendirilen iki TNF reseptörü tanımlanmıştır. Çözülebilir reseptörler üretildikleri 

hücreden ayrıdıktan sonra kan yolu ile tüm vücuda yayılarak aktivite gösterebilen 

reseptörlerdir. Çözülebilir sitokin reseptörleri membrana bağlı reseptörün proteolitik 

yolla yerinden ayrılarak çözülebilir formda salınması şeklinde oluşur. Membrana bağlı 

reseptör, proteolitik ayrılmada çözülebilir reseptör için öncüdür. Çözülebilir teseptör 

yapımı kontrolsüz ve rastlantısal gerçekleşmemektedir, birden fazla görevi vardır 

bunlardan biride reseptörün azaltılmasıdır. Çözülebilir reseptör hücre membranına bağlı 

reseptörü ayırarak daha uzun süreli sinyal iletimini engeller. TNF RI ve TNF RII 

çözülebilir TNF reseptörleri 1, 2 (s TNF RI, s TNF RII)   varlığı kanser ve kronik 

böbrek rahatsızlığı gibi durumlarda tespit edilmiş ve HIV infeksiyonunun ilerleyişi ile 

ilişkilendirilmiştir. Bu formlar TNF’e mükemmel şekilde bağlanarak biyolojik 

aktivitesini engellemektedir. Bazı durumlarda çözülebilir bu form TNF’ i koruyarak yarı 

ömrünü uzatabilmektedir [118].  

Agresif periodontal hastalığa sahip bireylerde periodontal olarak sağlıklı 

bireylere göre serum Albümin düzeyinin daha düşük olduğu gözlenmiştir. Albümin 

karaciğerde sentezlenir ve plazmadaki ana protein olarak total plazma proteininin %60 

kadarını kapsar. Albümin’in %40 kadarı plazmada, diğer %60 kadar olan bölümü ise 

ekstraselüller alanda bulunmaktadır. Düşük moleküler ağırlığı ve yüksek 

konsantrayonundan ötürü Albüminin insan plazmasındaki osmotik basıncın %70-

80’inden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Albümin düzeyinin yaş ve sigara kullanımı 

ile negatif yönde ilişkili olduğu saptanmıştır. Deneysel inflamasyon esnasında Albümin 

düzeylerinin %20 oranında düştüğü belirtilmektedir [119]. 

İltihapsal hastalıklara eşlik eden bir diğer durum da hiperlipidemi’dir [120]. 

Hiperlipidemi anormal lipit profili; kandaki Trigliserit, Total Kolesterol ve LDL 

Kolesterol konsantrasyonunun artması ve HDL Kolesterol düzeyinin azalması 

durumunda kullanılan bir terimdir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda hiperlipidemisi 

olan bireylerde daha fazla periodontal hastalık gözlendiği ve artan periodontitis şiddeti 

ile beraber serum lipit düzeylerinin de arttığı bildirilmiştir. Bununla birlikte normal 

kiloya sahip bireylerde yapılan bir çalışmada serum lipit düzeyi ile periodontal 

infeksiyon arasında ilişki saptanmamış, obez bireylerin ise sahip oldukları yüksek serum 

Trigliserit düzeyi ve/veya azalmış HDL Kolesterol düzeyi ile periodontal hastalık için 
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risk taşıdıkları gözlenmiştir [121]. Gram-negatif bakteriler ve plazmadaki serbest LPS 

nedeni ile inflamatuar sitokin ( TNFα, IL1-β vb. ) salınımı gerçekleşmektedir [122]. 

Plazma lipoproteinleri LPS etkileşime girerken LPS aracılıklı hücresel aktivasyonu 

engellemekte, infeksiyon ile TNFα ve IL-1β gibi sitokinlerin üretimi sonucu da serbest 

yağ asitleri, LDL ve Trigliserit düzeyleri yükselmektedir [123]. HDL  bu süreci tersine 

çeviren başlıca lipoproteindir [124]. HDL Kolesterol inflamasyonda önemli role 

sahiptir. HDL Kolesterol düzeyi infeksiyon esnasında azalmakta, Kolesterol düzeyi ise 

artmaktadır. Plazma LDL seviyesindeki artışın ateroskleroz görülme oranı ve hızlanmış 

aterogenez ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Ateroskleroz arteriyal intimaya LDL 

birikimini takiben LDL oksidasyonu ile başlayan inflamatuar bir hastalıktır. Bu süreç 

HDL kolesterolün rolü ile dengelenebilmektedir. HDL doku hücreleri üzerindeki 

reseptörlere bağlanan apoliproteinler ile kolesterolü arteriyal duvarların iç yüzeyinden 

absorbe ederek karaciğere geri transpotunu sağlayabilmektedir . Serum total kolesterol 

düzeyindeki %1’lik bir artışın koroner kalp hastalığı riski üzerinde yaklaşık %2’lik bir 

artışa neden olduğu bildirilmiştir [125;126]. Azalmış HDL Kolesterol düzeyi ise KVH 

ve felç için tanımlanmış bir risk faktörüdür. Yapılan çalışmalarda serum HDL 

Kolesterol konsntrasyonunun düşük olduğu bireylerde (< 60 mg/dl) periodontal 

hastalığın yaygın olduğu ve HDL Kolesterolün azalmış periodontal hastalık riski ile 

ilişkili olduğu bildirilmiştir. [127-129]. 

Tedavi ile lokal olarak periodontal infeksiyonun yaygınlığındaki çözülme ile 

sistemik inflamasyon düzeyindeki azalma arasındaki ilişki potansiyel bir doz-yanıt 

etkisi ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışma dizaynlarındaki sınırlamalar ( kontrol 

grubu eksikliği ) ve diğer faktörlerdeki ( vücut ağılığı, sigara kullanımı, medikasyonlar ) 

değişiklikler ile beraber sonuçların uygun bir şekilde yorumlanması mümkün 

olmamaktadır [130]. Periodontal patojenlere karsı spesifik immun cevabın 

değerlendirildiği çalışmalar da periodontal ve sistemik hastalık ilişkisinin biyolojik 

mekanizmasına daha fazla kanıt sağlamaktadır. Periodontal patojenler LPS’ ler ile 

kronik endotoksemi kaynağı da olabilmektedirler. LPS bağlayıcı protein olarak bilinen 

konak bağlayıcı protein ile ilişkili dolaşımdaki LPS, ICAM-1 gibi endotelyal hücre 

adhezyon moleküllerinin salınımını bozabilmektedir ki bu moleküllerin salınımı 

monositik akümülasyonun artışı ile intima veya plasental membranlarda erken sistemik 

inflamatuar cevabı oluşturmaktadır. LPS ile indüklenmiş ICAM-1 salımının 

hiperkolesterolemi varlığında artış göstermesi dikkat çekicidir [131]. 
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Yakın tarihte ve artan sayıda yapılan epidemiyolojik çalışmalarda oral 

infeksiyonlar ve sistemik hastalıklar arasındaki ilişki değerlendirilmiş ve oral 

infeksiyonların özellikle periodontitisin farklı sistemik durumlar ( Osteoporöz, DM, 

KVH, Pulmoner İnfeksiyonlar vb. ) için bağımsız risk faktörü olarak 

değerlendirilebilineceği belirtilmiştir [132]. KVH’ın dünya çapında önde gelen ölüm 

nedeni olarak kabul görmesi yüzünden oral kavitedeki infeksiyonların aterotromboz, 

kardiyak infarksiyon, felç ve periferal damar hastalığı ile olan ilişkisi üzerine çalışmalar 

yoğunlaşmıştır [133]. Periodontal hastalığa sahip bireyler ateroskleroz gelişimine 

katılabilen kalp ısı şoku proteinleri ile çapraz reaktivite gösteren bakteriyel ısı şok 

proteinleri için spesifik antikorlar üretebilmektedirler [131]. Periodontal infeksiyonla 

ilişkili bakteriyemi ve endotoksemi patojenik konak proinflamatuar defanslarının (TNF-

α, IL-1, IL-6) stimülasyonu ile indirekt olarak aterogenezi indükleyebilmektedir. 

Periodontal veya ekstravasküler infeksiyonlarla indüklenen IL-6 gibi sitokinler aterom 

veya tromboz formasyonlarına katkıda bulunabilen akut faz proteinlerinin hepatik 

sentezini arttırabilmektedir [131].  Son yıllarda, periodontitiste serum proinflamatuar 

sitokin seviyelerinin potansiyel olarak arttığı gösterilmiştir. Bazı sistemik hastalık ve 

durumların gelişiminde büyük rol oynayan ve fetus üzerine zararlı etkileri olan TNF-α 

ve IL-1β gibi proinflamatuar sitokinlerin periodontitis ile indüklenmesi, periodontitisin 

bazı sistemik hastalıkların oluşumunda rol oynayabileceği hipotezini desteklemektedir 

[134]. 

2.3. Periodontal ve Kardiyovasküler Hastalık Arasındaki İlişki 

 

İnflamasyon aterosklerozis patogenezinde önemli rol oynar ve düşük-düzey 

kronik sistemik inflamasyonun istenmeyen kardiyovasküler sonuçlar ile bağlantılı 

olduğu gösterilmiştir [135]. Periodontitis yükselmiş CRP ve diğer inflamatuar 

göstergeler ile ilişkili infeksiyöz bir hastalıktır. Kohort ve vaka kontrol çalışmalarında 

periodontitisin endotelyal disfonksiyon, aterosklerozis, artmış miyokard infarksiyonu ve 

felç riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir [3;136;137]. Deneysel modellerde periodontal 

patojenlerin trombosit agregasyonunu, köpük hücre oluşumunu ve ateroma gelişimini 

tetiklediği gösterilmiştir [138-141]. Dolayısı ile birçok infeksiyöz doğalı hastalık gibi 

periodontitis de kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörü olarak kabul 

görmektedir. İnflamasyon endotel fonksiyonuna zarar vererek major elastik arterlerde 
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aterom oluşumunu uyarır. Arteriyal plağın bütünlüğünü bozarak, stabil olmayan plağa 

vasküler alanlar yaratıp, trombotik ve embolik durumlara yatkınlığa yol açmaktadır 

[142]. Böylece KVH için mevcut lipit anomaliliğine ait, artmış kan düzeyi LDL 

kolesterol ve azalmış HDL kolesterol düzeyi gibi KVH için nedensel olan geleneksel 

lipit rollerinin yanında, inflamasyonun sahip olduğu patojenik süreç ikinci yol olarak 

gösterilmektedir [142].  

Yayınlarda genellikle atıfta bulunulan diğer bir durum ise kardiyovasküler 

durumlarda hastaların neredeyse yarıya yakınında risk faktörlerinin gözlenmemesidir 

[142]. Bu noktada ise inflamasyonun artmış serum inflamasyon göstergeleri (CRP, IL-

6) ile aterogenezi uyaran, plak stabilitesini bozan süreci tetiklemesi üzerinde 

durulmaktadır [143]. Oral orijinli bir infeksiyon sistemik infeksiyon için potansiyel bir 

kaynağı temsil edebilir ve inflamatuar stres KVH ‘a ait morbidite ve mortaliteye katkıda 

bulunabilir. Sigara, stres, yaşam biçimi gibi risk faktörleri her iki hastalığın 

etiyolojisinde rol oynarken, her iki hastalık üzerinde etkili olan genetik yatkınlık, konak 

yanıtı gibi faktörler kardiyovasküler hastalıklar ve periodontal infeksiyonlar arasındaki 

ilişkinin incelenmesini çok daha karmaşık bir hale getirmektedir. Özellikle sigara 

periodontal hastalık için başlıca çevresel risk faktörü olarak kabul edilirken KVH için 

de major risk faktörlerinden biridir. Yapılan araştırmalarda sigaranın periodontal 

parametreler üzerindeki etkileri arasında kapiller tonsiteyi azaltma, lokal iskemik 

etkiler, dişeti mikrosirkülasyonunda bozukluk, lökosit, eritrosit ve trombosit sayılarında 

azalma bulunmaktadır [144;145]. Sigara serum Fibrinojen düzeyini yükseltir, trombus 

oluşumunu arttırır. Fibroblast fonksiyonunu, kemotaksisini, nötrofillerin fagositozunu 

ve immunglobulinlerin salgılanmasını negatif yonde etkiler. Sigara aynı zamanda HDL 

kolesterol düzeyinde azalmaya neden olur ve lökositlerin arter endotel hücrelerine 

bağlanmalarını arttırır [31;145].  

Yapılan çalışmalarda paylaşılan diğer risk faktörleri ile ilgili düzenleme 

yapıldığında şiddetli periodontal hastalığın %25-90 oranında KVH için risk oluşturduğu 

gösterilmiştir [11;83]. Bu ilişkiyi açıklayan mekanizma hala net bir şekilde 

anlaşılmamıştır ve araştırmacılar vasküler hücrelere invaze olan geçici periyodik 

bakteriyemi ve dolaşan sitokin düzeyinin artışına bağlı olarak aterojenik sürecin 

hızlanması üzerinde durmaktadır [135]. Dolaşan sitokin ve oral patojenlerin muhtemel 

hedefi olarak vasküler hemostaz için kilit rol oynayan vasküler endotel görülmektedir. 

İnflamatuar sitokinlerin endotelyal hücreleri aktive etmesi ile endotelin vazodilatör, 
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büyüme-inhibe edici ve antitrombotik özelliklerinin kaybı, NO’in biyolojik aktivitesinin 

azalması ve proinflamatuar faktörlerin artmış salınımı ile beraber proaterojenik fenotip 

teşvik edilir [146]. Bu değişiklikler aterosklerozisin erken gelişiminde meydana 

gelmektedir ve hastalığın klinik görüntüsüne katkıda bulunabilmektedir. Endotel 

disfonksiyonun klinik önemi ise çalışmalarda koroner ve periferal arterlerdeki 

endotelyal disfonksiyona sahip hastalarda artmış KVH riski ile vurgulanmıştır [147-

151]. 

Sonuç olarak periodontal infeksiyon ve KVH arasındaki olası bağlantıyı 

açıklayabilecek spesifik dört yol ortaya atılmıştır ki bu yollar bağımsız veya birlikte rol 

oynayabilmektedir; 

1. Trombositler üzerine bakterilerin direkt etkisi 

2. Otoimmun yanıtlar 

3. Endotelyal hücrelere ve makrofajlara bakterinin invazyonu ve /veya alınması 

4. Pro-inflamatuar medyatörlerin endokrin-benzeri etkileri [26]. 

Birinci yolu destekleyen iki oral bakteri P.gingivalis  ve S.sanguis salgıladıkları 

virulans faktörler arasında kollajen-benzeri trombosit agregasyon ilişkili proteinler 

mevcuttur ki bunlar invitro ve invivo ortamda trombosit agregasyonuna neden 

olmaktadır [53]. İkinci otoimmün mekanizma da rol oynayabilmektedir çünkü 

antikorların periodontal bakteriler ve insan ısı-şok proteinleri ile çapraz etkileşime 

girdikleri saptanmıştır [152;153]. P.gingivalis ‘in fimbriaları ile aort ve kalp endoteline 

saldırdığı bir çalışmada tespit edilmiştir [154]. Spesifik bazı oral patojenlerin 

ateromatöz dokularda varlığı yine yapılan farklı çalışmalarda da gözlenmiştir [51;52]. 

Son potansiyel yol ise sistemik pro-inflamatuar medyatörler vasküler dokularda 

endokrin-benzeri etkiler için düzenlenmiştir ve çalışmalar tutarlı bir şekilde CRP ve 

Fibrinojen düzeylerinde periodontal hastalığa sahip bireylerde artış olduğunu 

göstermektedir [155;156]. 

2.3.1. Periodontal ve Kardiyovasküler Hastalık İlişkisini İnceleyen Çalışmalar 

 

Periodontal hastalık ve KVH arasındaki ilişkinin araştırıldığı ilk çalışma 1989 

yılında yapılmıştır [157]. Bu araştırmayı izleyen epidemiyolojik çalışmalarda ise fikir 

birliği sağlanamamıştır. Çalışmaların bir kısmı periodontal hastalığın önemli düzeyde 
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KVH ile risk faktörü olarak ilişkili olduğunu savunurken [11;158;159],  diğer bir kısım 

çalışmada bu korelasyon gözlenmemiştir [93;160;161]. 

Yapılan çalışmalarda risk belirteci olarak akut faz yanıt parametreleri örneğin; 

CRP, Fibrinojen serum α-amiloid A ve IL1 β, IL6, TNF-α  gibi proinflamatuar 

sitokinler seçilmiştir [162-164]. Çalışmaların çoğunda aterosklerosis aktivitesi için 

değerlendirilen bu parametrelerin bir veya birkaçında periodontal tedaviyi takiben 

azalma gözlenirken [130;162-165], birkaç çalışma bu etkiden bahsetmemiştir [166;167]. 

Araştırmaların çoğunluğu 30 ve 65 hasta sayısı arasında değişen küçük çalışma grupları 

üzerinde gerçekleştirilmiştir, Ancak biraz daha geniş olarak planlanan Tonetti ve ark. 

yaptığı çalışmaya 120 hasta [164], Periodontal ve vasküler durumlar ile ilgili 

çalışmasına 303 birey alınmıştır [143].468 erkek birey üzerinde yapılan bir çalışmada 

ise CRP, Fibrinojen, faktör VII, doku plazminojen tPA, LDL kolesterol, vWf ve s TNF 

R I, s TNF R II  paramereleri değerlendirilmiştir;  periodontal hastalık önemli düzeyde 

artmiş CRP düzeyi ile ilişkili bulunurken (%30 periodontal hastalığa sahip bireylerde 

daha yüksek, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ), tPA (%11 daha yüksek ) ve LDL 

kolesterol (%11 daha yüksek ) olarak rapor edilmiştir [168]. 

Genellikle araştırmalarda kronik periodontitis hastaları test grubu olarak 

seçilirken yapılan aktif periodontal tedavi profesyonel mekanik tedaviyi kapsamaktadır 

ve kontrol grubu ile karşılaştırılıp sonuçlar değerlendirildikten sonra kontrol grubu 

tedavi edilmiştir. Tedavi bazen periodontal cerrahiyi veya lokal ya da sistemik 

antibiyotik kullanımını da kapsamıştır. Sonuçlar dikkatle incelendiğinde kabul edilmiş 

standart periodontal tedavi protokolü nedeni ile sonuçlarda heterojenite varlığı meydana 

geldiği gözlenebilir. Tedavi planlarındaki değişkenlikler ( sadece diş yüzeyi temizliği ve 

kök yüzeyi düzleştirme işlemi, periodontal cerrahi ile beraber diş yüzeyi temizliği ve 

kök yüzeyi düzleştirme işlemi, antibiyotik kullanımı ile bu iki tedavi şeklinin 

kombinasyonları ) sonuçların yorumlanmasını zorlaştıran faktörlerdir. Bunun yanı sıra 

periodontal hastalığa sahip bireyler KVH sahip bireyler ile yaş, cinsiyet ( özellikle erkek 

), düşük sosyoekonomik düzey, stres ve sigara kullanımı gibi bazı ortak risk faktörlerini 

paylaşabilmektedir. 2003 yılında Scannapiecco ve ark. tarafından periodontal hastalığın 

ateroskleroz ve böylece KVH, felç ve periferal vasküler hastalığın başlangıcı ve 

ilerleyişi üzerine etkisine odaklanıldığı bir sistematik derlemede araştırmacılar 

inceledikleri 31 insan çalışması ile kesin olmamakla beraber göreceli olarak periodontal 

hastalığın belki orta düzeyde bir etki ile ateroskleroz, miyokard infarksiyonu, ve KVH 
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üzerine etkili olduğu sonucuna varmışlardır [3] ve Amerikan Periodontoloji Akademisi 

tarafından bu sonuca eşlik eden konsensus raporu açıklanmıştır. Bu derleme ve 

konsensus raporundan sonra birkaç meta analiz yürütülmüş ve yayınlanmıştır. Meurman 

ve ark. periodontal hastalığa sahip hastalarda yazarlar yazarlar % 20 oranında KVH 

riski bulunduğunu rapor etmişler [14]. Benzer şekilde Vettore ve Khader ve ark. tahmini 

rölatif risk 1.19 ve 1.15 sırasıyla rapor etmişlerdir [2;169]. Bu meta analiz çalışmaları 

orta düzeyde de olsa periodontal hastalığa sahip bireylerde KVH riskinde artış miktarını 

istatistiksel anlamda önemli şekilde rapor etmişlerdir.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Hasta Seçimi 

 

Araştırmaya dahil edilen hastalar, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Periodontoloji Anabilim Dalı Kliniği’ne başvuran, anamnezleri, klinik ve radyografik 

muayeneleri yapılmış ve GAP tanısı [15] ile değerlendirilen hastalar arasından seçildi. 

Test grubunda yer alan GAP hastalarının seçiminde aşağıdaki kriterlerin sağlanması 

arandı; 

1. Bireylerin sistemik açıdan sağlıklı olmaları 

2. Düzenli kullandıkları herhangi bir ilacın bulunmaması 

3. Sigara kullanmamış olmaları 

4. Son altı ay içerisinde antibiyotik kullanmamış olmaları 

5. Periodontal cerrahi tedavi geçirmemiş olmaları 

6. Son bir yıl içerisinde periodontal tedavi görmemiş olmaları 

7. Hamile olmamaları ya da emzirme döneminde bulunmamaları 

8. 35 yaş üstü olmamaları. 

 

Kontrol grubu mümkün olabildiği kadar yaş ve cinsiyet eşleşmesine dikkat 

edilerek, periodontal ve sistemik olarak sağlıklı aynı zamanda yukarıdaki kriterleri 

sağlayan bireyler arasından seçilerek oluşturuldu. 

Çalışma populasyonunu oluşturmak üzere Temmuz 2006 ve Aralık 2009 tarih 

aralığında, toplam 41 ay hasta değerlendirmesi yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda 39 

test grubu ve 20 kontrol grubu hastası araştırmaya dahil edildi. Test grubu hastaları 

arasından dokuz bireyin çeşitli nedenlerden ötürü ( sağlık, gebelik, randevulara riayet 

edilmemesi vb ) çalışma kapsamı dışına çıkarılması neticesinde 30 test grubu ve 20 

kontrol grubu hastası ile araştırma sonuçlandırıldı.  
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Şekil 1: Hasta 1;Test grubu hastalarından biri, radyografik görüntü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Hasta 1; Test grubu hastalarından biri, başlangıç klinik görüntü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Hasta 1; Test grubu hastalarından biri, mekanik tedavi sonrası klinik görüntü. 
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Şekil 4: Hasta2; Test grubu hastalarından biri, radyografik görüntü. 

 

 

Şekil 5: Hasta 2; Test grubu hastalarından biri, başlangıç klinik görüntü. 

 

Şekil 6: Hasta 2; Test grubu hastalarından biri, mekanik tedavi sonrası klinik görüntü. 

 



 35 

3.2. Çalışma Planlaması 

Çalışma çizelgesi tabloda gösterildiği şekilde oluşturulmuştur. 

Tablo 3: Çalışma Çizelgesi 

- 6. GÜN Hastanın test grubuna dahil edilmesi  

( Anamnez, Onam, Radyografilerin alınması ) 

Periodontal kayıtların alınması 

- 5. GÜN Biyokimyasal incelemeler için kan alınması 

- 4. GÜN Periodontal başlangıç tedavisi 

Diş yüzeyi temizliği ve ağız hijyeni eğitimi 

- 2. GÜN İki segment kök yüzeyi düzleştirme işlemi 

Ağız hijyeni  kontrolü ve eğitimin tekrarı 

Bireylerin kontrol grubuna dahil edilmesi 

Periodontal kayıtların alınması 

0. GÜN İki segment kök yüzeyi düzleştirme işlemi 

Ağız hijyeni kontrolü ve eğitimin tekrarı 

kontrol grubu hastalarından biyokimyasal incelemeler için kan alınması 

1. ay İyileşme ve ağız hijyeni kontrolü, eğitimin tekrarı 

2. ay 2. ay biyokimyasal incelemeler için kan alınması 

2. ay periodontal kayıtların alınması 

4. ay Ağız hijyeni kontrolü ve eğitimin tekrarı 

6. ay 6. ay biyokimyasal incelemeler için kan alınması 

6. ay periodontal kayıtların alınması 
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3.3. Anamnez ve Onam Formu 

 

Alınan anamnez ve yapılan klinik ve radyografik değerlendirmeler sonucunda 

araştırma için hasta seçim kriterlerini sağlayan hastalar herhangi bir işlem yapılmadan 

önce sözlü olarak çalışma hakkında bilgilendirildi. Hastalara onam formu verilerek 

okumaları, çalışmaya katılmayı düşündükleri taktirde ise imzalamaları istendi. 

Ek1: Hasta Onam Formu 

 

3.4. Ağız içi kayıtlar 

 

Araştırmada kullanılan ölçümler belirli bir düzen içinde yapıldı ve bu düzene 

göre özel hazırlanmış veri kayıt formlarına, başlangıç tedavisinden hemen önce, 

başlangıç tedavisinden sonra 2. ay ve 6. aylarda araştırma formuna kaydedildi. 

Periodontal indeks ve klinik ölçümlerde Williams tipi periodontal sondadan 

yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan indeksler ve ölçümler aşağıda belirtilmiştir. 

 Ek2: Periodontal Araştırma Formu 

 

3.4.1. Plak İndeksi (Pİ) 

 

Dişler pamuk tamponlarla izole edilerek, hava ile kurutuldu ve üzerlerindeki 

MDP boyanmadan, gözle ve muayene sondu ile değerlendirildi ve mezio-bukkal, 

bukkal orta nokta, disto-bukkal ve oral orta nokta olmak üzere dört yüzde 0-3 arasında 

indeks değerleri verildi [170]. 

3.4.2. Dişeti Oluğu Kanama İndeksi (DOKİ) 

 

Her dişin hem bukkal hem de oral yüzünden meziyal ve distal papil bölgesi ve 

orta nokta olmak üzere toplam altı noktadan tespit edildi. Periodontal sonda dişin uzun 

eksenine paralel olarak meziyal ve distal köşe açısından interdental col bölgesine doğru 

yöneltilerek cep içerisinde hafif ve dikkatli olarak hareket ettirildi. Dişetlerinin klinik 
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görünümüne ve sonda ile muayeneden sonra meydana gelen kanama varlığına göre 0-5 

arasında indeks değerleri verildi [171]. 

3.4.3. Dişeti Kenar Konumu ( DKK) 

 

Her dişin bukkal ve oral yüzeylerinden olmak üzere; meziyal, distal ve orta 

noktalarından toplam altı bölgeden tespit yapıldı. Periodontal sonda dişin uzun eksenine 

paralel olarak dişeti kenarı ile mine sement sınırı arasındaki mesafe olarak ölçüldü. 

3.4.4. Periodontal Sondalama Derinliği (PSD) 

 

Her dişin bukkal ve oral yüzeylerinden olmak üzere; meziyal, distal ve orta 

noktalarından toplam altı bölgeden tespit yapıldı. Periodontal cep içerisine ve dişin uzun 

eksenine paralel olarak yerleştirilen periodontal sonda ile cep tabanı ile dişeti kenarı 

arasındaki mesafe olarak ölçüldü.  

3.4.5. Klinik Ataşman Düzeyi (KAD) 

 

Her dişin bukkal ve oral yüzeylerinden olmak üzere; meziyal, distal ve orta 

noktalarından toplam altı bölgeden tespit yapıldı. Periodontal cep içerisine ve dişin uzun 

eksenine paralel olarak yerleştirilen periodontal sonda ile cep tabanı ile mine sement 

sınırı arasındaki mesafe olarak ölçüldü.  

 

3.5. Biyokimyasal Parametreler 

 

Çalışmaya dahil edilen bireylerin biyokimyasal incelemeleri İstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Dahiliye Anabilim Dalı Biyokimya Merkez 

Laboratuvarı, Çocuk Hematoloji Laboratuvarı ve İmmünoloji-Viroloji 

Laboratuvarlarında yapılmıştır. Hastalardan en az 10 saatlik açlık sonrası sabah supin 

pozisyonunda antekübital venden "vacutainer" ile bir boş ( antikoagülan içermeyen jelli 

), bir antikoagülan içeren ( sitrat ) vakumlu tüplere kan örnekleri alındı. Boş tüp, kan 

alındıktan sonra Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserit ve Kreatinin 
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tayini için rutin şartlarda Dahiliye Merkez Biyokimya Laboratuvarı’na gönderildi. En az 

30 dk en çok iki saat süre kendiliğinden pıhtılaşması için bekletilen tüp 3000 Rpm’ de ( 

Revolutions per minute; dakikadaki devir sayısı ) 10 dk süreyle santrifüj edilip serumu 

ayrıldı. Bu parametrelerin tayininde Roche Modular Sistem1 kullanıldı. Kolesterol ve 

Trigliserit enzimatik kolorimetrik test prensibi ile çalışıldı. HDL ve LDL Kolesterol 

direkt ( enzimatik ) yöntem, homojen değerlendirme ile tespit edildi. Kreatinin tayininde 

ise kinetik kolorimetrik değerlendirme ( Jaffe reaksiyonu ) yöntemine göre yapıldı. 

Referans aralıkları ise; Kolesterol için; 130-200 mg/dl, Trigliserit için; <150 mg/dl, 

HDL Kolesterol için; >40 mg/dl, LDL Kolesterol için; 100-130 mg/dl ve Kreatinin için 

ise 0,7-1,4 mg/dl ‘ idi.  

vWf, Fibrinojen, Faktör VII  parametrelerinin incelenmesi için antikoagülan 

içeren ( sitrat ) tüpe alınan kan örnekleri Çocuk Hematoloji Laboratuvarında 3000 Rpm 

‘de sekiz dakika süreyle santrifüj edildi ve plazma elde edildi. vWf, Fibrinojen, Faktör 

VII tayinleri için koagulometre2 cihazı kullanılmıştır. von Willebrand faktör STA-

Liatest vWf kiti kullanılarak immuno-turbidimetrik metodla plazmada kantitatif olarak 

tespit edilmiştir. Fibrinojen Clauss metoduna3 göre plazmada kantitatif olarak tayin 

edilmiştir. Faktör VII STA-Deficient VII kiti kullanılarak plazmada tayin edilmiştir. 

Referans aralıkları ise; vWf için; 50-160 %, Fibrinojen için; 200-400 mg/dl, Faktör VII 

için ise 70-130 % ‘ idi. 

 IL-6, tPA, s TNFR I, s TNFR II, IL-1ra, hs-CRP, Albümin parametreleri için 

Hastalardan bir adet boş , bir adet sitratlı tüplere kan alındı. Örnekler -80 ºC de saklandı 

ve oda ısısında çözüldü. Her test için uygun dilüsyonun hazırlanması için kendi kitleri 

içerisinde bulunan sulandırma solüsyonu kullanıldı.  

IL-6;  düzeyinin belirlenmesi için enzim ilintili immün test (ELISA ) kullanıldı4. 

İnceleme protokolü basamakları şu şekildedir; standartlar ve örnekler hazırlandıktan 

sonra plaklara 100 µl standart ve örnekler ilave edildi. 50 µl Biotin işaretli konjugat 

eklenerek iki saat oda ısısında inkübe edildi. İnkübasyon sonrası her kuyucuk dört defa 

                                                

 

1 Roche Diagnostics , Tokyo Japan  
2 STAGO marka STAR model tam otomatik koagulometre 
3 STA Fibrinogen 2 kiti 
4 Bıosource Human IL-6 Immunoassay kit KHC0062, Nivelles Belçika 
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yıkama solüsyonu ile yıkandı. Plaklara 100 µl Streptavidin-HRP eklenerek inkübasyon 

için 30 dakika oda ısısında bırakıldı. İnkübasyon sonrası her kuyucuk dört defa yıkama 

solüsyonu ile yıkandı. Plaklara 100 µl kromojenik substrat eklenerek inkübasyon için 30 

dakika oda ısısında bırakıldı. 100 µl Stop solüsyon eklenerek reaksiyon durduruldu. 

Renk şiddeti 450 nm’ de ELISA okuyucusunda okutuldu ve absorbans değerleri 

saptandı.5.  

tPA; düzeyinin belirlenmesi için Assaymax insan tPA ELISA kiti kullanıldı6. 

Değerlendirme plazmada yapıldı. Standartlar ve örnekler hazırlandıktan sonra plaklara 

50 µl standart ve örnekler ilave edilerek iki saat oda ısısında inkübe edildi. İnkübasyon 

sonrası her kuyucuk beş defa 200 µl yıkama solüsyonu ile yıkandı. Plaklara 50 µl Biotin 

işaretli konjugat eklenerek bir saat inkübasyon için oda ısısında bırakıldı. İnkübasyon 

sonrası her kuyucuk beş defa 200 µl yıkama solüsyonu ile yıkandı. Plaklara 50 µl 

Streptavidin-Peroksidaz eklenerek 30 dakika inkübasyon için bırakıldı. İnkübasyon 

sonrası her kuyucuk defa defa 200 µl yıkama solüsyonu ile yıkandı. Plaklara 50 µl 

kromojenik substrat eklenerek inkübasyon için 10 dakika oda ısısında bırakıldı.50 µl 

Stop solüsyon eklenerek reaksiyon durduruldu. Renk şiddeti 450 nm’ de ELISA 

okuyucusunda okundu ve absorbans değerleri saptandı7. 

s TNFR I; düzeyinin belirlenmesi için sTNFR-I- EASIA kiti kullanılarak ELISA 

yöntemi ile çalışıldı8. Standartlar ve örnekler hazırlandıktan sonra kuyucuklara pipet 

yardımı ile  50 µl standart ve hazırlanan örnekler aktarıldı. Ardından 200 µl anti sTNF-

RI-HRP konjuge ilave edilerek bir saat oda ısısında yatay bir çalkalayıcı üzerinde devir 

700 rpm ± 100rpm olacak şekilde ayarlanarak inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon 

sonrası her kuyucuk 3 defa 0.4 ml yıkama solüsyonu ile yıkandı. Kuyucuklara 50 µl 

kromojenik solusyon eklenerek inkübasyon için 15 dakika oda ısısında yatay bir 

çalkalayıcı üzerinde devir 700 rpm ± 100rpm olacak şekilde ayarlanarak inkübasyona 

bırakıldı. 200 µl stop solüsyonu eklenerek reaksiyon durdurulur. Renk şiddeti 450 nm’ 

de ELISA okuyucusunda okutulur ve absorbans değerleri saptandı9. 

                                                

 
5 Tecan ELISA okuyucu 
6 Assaypro Human t PA  ET 1001-1, Amerika Birleşik Devletleri 
7 Tecan ELISA okuyucu 
8 Diasource sTNFR-I- EASIA KAP1761 kit, Nivelles  Belçika 
9 Tecan ELISA okuyucu 
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s TNFR II; düzeyinin belirlenmesi için sTNFR-II- EASIA kiti kullanılarak 

ELISA yöntemi ile çalışıldı10. Değerlendirme protokolü; Standartlar ve örnekler 

hazırlandıktan sonra kuyucuklara pipet yardımı ile  50 µl standart ve hazırlanan örnekler 

aktarıldı. Ardından 200 µl anti sTNF-RII-HRP konjuge ilave edilerek bir saat oda 

ısısında yatay bir çalkalayıcı üzerinde devir 700 rpm ± 100rpm olacak şekilde 

ayarlanarak inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonrası her kuyucuk 3 defa 0.4 ml 

yıkama solüsyonu ile yıkandı. Kuyucuklara 50 µl kromojenik solusyon eklenerek 

inkübasyon için 15 dakika oda ısısında yatay bir çalkalayıcı üzerinde devir 700 rpm ± 

100rpm olacak şekilde ayarlanarak inkübasyona bırakıldı. 200 µl stop solüsyonu 

eklenerek reaksiyon durdurulur. Renk şiddeti 450 nm’ de ELISA okuyucusunda okundu 

ve absorbans değerleri saptandı11.  

 

Şekil 7: Resim s TNF RII ELISA 

 

                                                

 
10 Diasource sTNFR-I- EASIA KAP1771 kit, Nivelles Belçika 
11 Tecan ELISA okuyucu 
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IL-1ra; düzeyinin belirlenmesi için IL-1ra Cytoscreen kiti kullanılarak ELISA 

yöntemi ile çalışıldı12. İnkübasyon solusyonundan 100 µl pipet ile alınarak hazırlanan 

standart, kontrol ve serum örneklerine ilave edildi. Standart dilüentten 100 µl pipet ile 

alınarak örneklere ilave edildikten sonra standart, kontrol ve serum örneklerinden 100 

µl alınıp kuyucuklara yerleştirildi. 50 µl Biotin konjugat ilave edilerek iki saat oda 

ısısında inkübasyona bırakıldı. Kuyucuklar 0,4 ml yıkama solusyonu ile yıkandı.100 µl 

Streptavidin –HRP ilave edildi. bir saat inkübasyona bırakıldı, yıkama işlemi 

tekrarlandı. Kuyucuklara 100 µl kromojenik solusyon eklendi. 30 dakika inkübe edildi. 

100 µl stop solüsyon eklenerek reaksiyon durduruldu ve bir saat içinde absorbe olanlar 

okunarak hesaplandı13.  

 

Şekil 8: Resim IL-1ra ELISA 

 

                                                

 
12 Bıosource IL-1ra Cytoscreen kitKAC1181 kit, Nivelles Belçika 
13 Tecan ELISA okuyucu 
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Albümin ve hs-CRP nefelometri yöntemi ile değerlendirildi14. Referans 

aralıkları; Albümin için 3500-5200 mg/dl, hs-CRP için ise 0-0,3 mg/dl olarak kabul 

edildi. Biyokimyasal incelemelerde kullanılan yöntemlerin listesi Tablo 2 de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
14 BN II Nefelometri cihazı ( Siemens ) 
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Tablo 4: Biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler 

 

Parametre Yöntem Örnek Referans Aralığı 

tPA ELISA Plazma  

Albümin Nefelometri Serum 3500-5200 mg/dl 

Kreatinin Kinetik kolorimetrik 

değerlendirme (Jaffe 

reaksiyonu ) 

Serum 0,7-1,4 mg/dl 

vWf Immuno-turbidimetrik metod Plazma 50-160 % 

hs-CRP Nefelometri Serum 0-0,3 mg/dl 

Fibrinojen Clauss metodu Plazma 200-400 mg/dl 

Faktör VII ELISA Plazma 70-130 % 

IL-6 ELISA Serum  

IL-1ra ELISA Serum  

s TNF RI-II ELISA Serum  

Kolesterol Enzimatik kolorimetrik test Serum 130-200 mg/dl 

HDL Kolesterol Direkt ( enzimatik ) yöntem Serum >40 mg/dl 

LDL Kolesterol Direkt ( enzimatik ) yöntem Serum 100-130 mg/dl 

Trigliserit Enzimatik kolorimetrik test Serum <150 mg/dl 
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3.6. VKİ 

 

Obezite ölçütü olarak kabul edilen VKİ kg cinsinden vücut ağırlığının, metre 

cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edildi. Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından yapılan sınıflamada VKİ:18.50-24.99 normal, 25-29.9 kilo fazlalığı, ≥30 

obezite olarak tanımlanmaktadır [39] .  

 

3.7. Tedavi Planı ve Başlangıç Tedavisi 

 

Seçim kriterlerine uygunluk gösteren hastalara tedavi işlemlerine 

başlamadan önce, Generalize agresif periodontitis, MDP, MDP’ den korunma 

yöntemleri, ağız hijyeni eğitimi, yapılacak olan periodontal başlangıç tedavisi 

hakkında detaylı bilgiler verilerek tedavi işlemleri için sözlü ve yazılı onayları 

alındı. Hastalara kendi ağızlarında modifiye Bass fırçalama yöntemi [172] diş ipi ve 

arayüz fırçası kullanımı öğretildi. Günde üç kez, sabah ve akşam dişlerini bu tekniğe 

göre fırçalamaları ve fırçalamayı takiben arayüz temizliği yapmaları öğütlendi. 

Başlangıç tedavisi dahilinde, oklüzal travmaya neden olan erken temas noktaları 

eğer varsa saptanıp, ortadan kaldırıldı. Çürük dişler mevcutsa, tedavileri 

gerçekleştirildi. Supragingival ve subgingival dişyüzeyi temizlikleri ultrasonik 

cihazlar15 ve el aletleri16 beraber kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Supragingival 

temizlik sonrası cila pastası ve naylon kıllara sahip fırça yardımı ile polisaj işlemi 

yapılmıştır.Başlangıç tedavisi iki gün ara ile çalışılarak ortalama üç seans içinde 

bitirilmeye çalışılmıştır. Başlangıç tedavisinin bitirilmesinden dört hafta sonra, genel 

ağız hijyeni açısından da yeniden değerlendirilen hastalar altı ay takip edildi. 2. ve 6. 

aylarda ağıziçi kayıtlar ve sistemik değerlendirmeler tekrarlanmıştır. Takip dönemi 

sona erdikten sonra test grubu hastaları flap operasyonları ve rejeneratif uygulamalar 

bakımından değerlendirilmek üzere rutin protokole alınmıştır. 

                                                

 
15 Dentsply/Cavitron™, SPS, 30 K, TFI 1000, Dentsply, U.S.A. 
16 Gracey, SAS 56,SAS 7-8, SAS,11-12,SAS13-14 



 45 

4. BULGULAR 

 

Çalışma Temmuz 2006- Aralık 2009 tarihleri arasında 10’u (%20) erkek ve 40’ı 

(%80) kadın olmak üzere toplam 50 olgu üzerinde yapılmıştır.  

 

4.1. Demografik Bulgular 

 

Demografik verilere göre grupların değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 5: Demografik verilere göre grupların değerlendirilmesi 

test kontrol  

Ort±SS Ort±SS 

+p 

Yaş 27,23±5,12 24,60±3,79 0,055 

VKİ 23,36±3,70 21,02±2,01 0,013* 

Cinsiyet n (%) n (%) ++
p 

Erkek 6 (%20) 4 (%20) 

Kadın 24 (%80) 16 (%80) 

1,000 

+ Student t test   ++ Ki-kare test  * p<0.05 

 

 Test ve kontrol grubu olgularının yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

 Test grubu olgularının VKİ düzeyleri, kontrol grubu olgularının VKİ 

düzeylerinden anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). 

 Gruplardaki olguların cinsiyet dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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4.2. Gruplar Arası Başlangıç Periodontal Bulguların Değerlendirilmesi 

 

Başlangıçtaki ağız  içi kayıtların gruplar arası değerlendirilmesi aşağıdaki 

tabloda gözlenmektedir. 

Tablo 6: Başlangıç periodontal indeks değerlerinin gruplar arası değerlendirilmesi 

test kontrol Başlangıç İndeksi 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

p 

Plak İndeksi 1,63±0,63 (1,52) 0,14±0,03 (0,14) 0,001** 

DOKİ 3,08±0,63 (3,25) 0,05±0,03 (0,03) 0,001** 

DKK 0,56±0,67 (0,28) 0,00±0,00 (0) 0,001** 

PSD 4,05±0,86 (4,09) 1,12±0,06 (1,12) 0,001** 

KAD 4,60±1,20 (4,39) 1,12±0,06 (1,12) 0,001** 

Mann Whitney U test     ** p<0.01 

 

 Test grubu olgularının Pİ düzeyleri, kontrol grubu olgularından istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

 Test grubu olgularının DOKİ düzeyleri, kontrol grubu olgularından istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

 Test grubu olgularının DKK düzeyleri, kontrol grubu olgularından istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

 Test grubu olgularının PSD düzeyleri, kontrol grubu olgularından istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

 Test grubu olgularının KAD’i, kontrol grubu olgularından istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01) 



 47 

Başlangıç İndeksleri

0

1

2

3

4

5

6

7

Plak İndeksi DOKİ DKK PSD Ataşman Düzeyi

O
rt

+
S

S

Çalışma Kontrol
 

Şekil 9: Başlangıç periodontal indeks değerlerinin gruplar arası karşılaştrılması 
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4.2.1. Test Grubu Pİ Bulgularının Grup İçi Değerlendirilmesi 

 

Test grubu Pİ kayıtlarının grup içi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 7: Grup içi Pİ bulgularının değerlendirilmesi 

Test Pİ 

Ort±SS Medyan 

+
p 

Başlangıç 1,63±0,63 1,52 

2. ay 0,59±0,54 0,43 

6. ay 0,55±0,51 0,44 

0,001** 

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,001** 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,001** 

2. ay-6. ay 
++

p 0,559 

 

+Friedman test   ++ Wilcoxon sign test  ** p<0.01 

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay Pİ düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç Pİ düzeyine göre 2. ay 

ve 6. aylarda görülen azalmalar istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01). 2. 

ay Pİ ‘ne göre 6. ay Pİ’de istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). 
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Şekil 10: Grup içi Pİ bulgularının karşılaştırılması 
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4.2.2. Test Grubu DOKİ Bulgularının Grup İçi Değerlendirilmesi 

 

Test grubu DOKİ kayıtlarının grup içi değerlendirmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 8: Grup içi DOKİ bulgularının değerlendirilmesi 

Test DOKİ 

Ort±SS Medyan 

+
p 

Başlangıç 3,08±0,63 3,25 

2. ay 0,95±0,64 0,80 

6. ay 0,81±0,51 0,65 

0,001** 

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,001** 

Başlangıç-6. ay ++p 0,001** 

2. ay-6. ay 
++

p 0,015* 

 

+Friedman test   ++ Wilcoxon sign test  * p<0.05  ** p<0.01 

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay DOKİ düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç DOKİ 

düzeyine göre 2. ay ve 6. aylarda görülen azalmalar istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlıdır (p<0.01). 2. ay DOKİ’ ne göre 6. ay DOKİ’de görülen azalma istatistiksel 

olarak anlamlıdır (p<0.05). 
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Şekil 11: Grup içi DOKİ bulgularının karşılaştırılması 
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4.2.3. Test Grubu DKK Bulgularının Grup İçi Değerlendirilmesi 

 

Test grubu DKK kayıtlarının grup içi değerlendirmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 9: Grup içi DKK bulgularının değerlendirilmesi 

Test DKK 

Ort±SS Medyan 

+
p 

Başlangıç 0,56±0,67 0,28 

2. ay 0,66±0,54 0,51 

6. ay 0,65±0,55 0,56 

0,001** 

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,003** 

Başlangıç-6. ay ++p 0,013* 

2. ay-6. ay 
++

p 0,896 

 

+Friedman test   ++ Wilcoxon sign test  * p<0.05  ** p<0.01 

  

Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay DKK düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç DKK düzeyine 

göre 2. ayda ve 6. aylarda görülen artışlar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.01, 

p<0.05). 2. ay DKK düzeyine göre 6. ay DKK düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Şekil 12: Grup içi DKK bulgularının karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

4.2.4. Test Grubu PSD Bulgularının Grup İçi Değerlendirilmesi 

 

Test grubu PSD kayıtlarının grup içi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 10: Grup içi PSD bulgularının değerlendirilmesi 

Test PSD 

Ort±SS Medyan 

+
p 

Başlangıç 4,05±0,86 4,09 

2. ay 2,52±0,53 2,48 

6. ay 2,29±0,53 2,06 

0,001** 

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,001** 

Başlangıç-6. ay ++p 0,001** 

2. ay-6. ay 
++

p 0,001** 

 

+Friedman test   ++ Wilcoxon sign test   ** p<0.01 

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay PSD düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç PSD düzeyine 

göre 2. ay ve 6. ay PSD düzeylerinde görülen sığlaşmalar istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlıdır (p<0.01). 2. ay PSD düzeyine göre 6. ay PSD düzeyinde görülen 

sığlaşma istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01). 
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Şekil 13: Grup içi PSD değerlerinin karşılaştırılması 
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4.2.5. Test Grubu KAD Bulgularının Grup İçi Değerlendirilmesi 

 

Test grubu KAD kayıtlarının grup içi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

Tablo 11 : Grup içi KAD bulgularının değerlendirilmesi 

Test KAD 

Ort±SS Medyan 

+
p 

Başlangıç 4,60±1,20 4,39 

2. ay 3,15±0,84 3,02 

6. ay 2,91±0,82 2,73 

0,001** 

Başlangıç-2. ay ++p 0,001** 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,001** 

2. ay-6. ay 
++

p 0,003** 

 

+Friedman test   ++ Wilcoxon sign test   ** p<0.01 

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay KAD arasında istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç KAD ‘ne göre 2. ay ve 6. 

ay KAD’ de görülen azalmalar istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01). 2. 

ay KAD’e göre 6. ay KAD’de görülen azalma istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlıdır (p<0.01). 
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Şekil 14: Grup içi KAD değerlerinin karşılaştırılması 
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4.3. Gruplar Arası Başlangıç Sistemik Biyokimyasal Bulguların Değerlendirilmesi 

 

Başlangıç sistemik parametrelerin gruplara göre değerlendirilmesi aşağıdaki 

tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 12: Başlangıç sistemik biyokimyasal bulguların gruplar arası değerlendirilmesi 

test kontrol Başlangıç Sistemik 

Parametreler Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

p 

+Fibrinojen 295,60±70,17 269,35±66,34 0,192 

++hs-CRP 0,22±0,19 (0,15) 0,09±0,19 (0,04) 0,001** 

++ Trigliserit 105,00±77,67 (77,5) 70,20±28,66 (58,5) 0,011* 

+ LDL Kolesterol 99,70±30,82 88,30±23,09 0,165 

+HDL Kolesterol 49,50±14,19 63,90±12,62 0,001** 

+Kolesterol 168,97±39,96 165,75±29,69 0,760 

+Faktör VII 90,37±20,04 86,10±19,25 0,458 

+vWf 98,00±27,16 76,40±34,04 0,016* 

++IL-6 122,55±222,65 

(14,75) 

6,15±3,00 (6) 0,001** 

++IL-1ra 152,63±233,30 (59) 36,65±15,12 (36) 0,001** 

++tPA 0,13±0,14 (0,08) 0,06±0,02 (0,06) 0,004** 

+ s TNF RI 3,13±0,64 2,18±0,62 0,001** 

+ s TNF RII 8,19±2,23 5,34±1,02 0,001** 

+ Albümin 4,75±0,50 4,46±0,46 0,046* 

+Kreatinin 0,75±0,15 0,81±0,13 0,159 

+ Student t test   ++Mann Whitney U test  * p<0.05  ** 

p<0.01 

 Test ve kontrol grubu olgularının Fibrinojen düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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 Test grubunun hs-CRP düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

 

 

Şekil 15: Gruplar arası başlangıç hs-CRP değerlerinin karşılaştırılması 
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Test grubunun Trigliserit düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksektir (p<0.05). 
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Şekil 16: Gruplar arası başlangıç Trigliserit değerlerinin karşılaştırılması 

 

Test ve kontrol grubu olgularının LDL Kolesterol düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Test grubunun HDL Kolesterol düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı düşüktür (p<0.01). 

 

 

Şekil 17: Gruplar arası başlangıç HDL Kolesterol değerlerinin karşılaştırılması 
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Test grubunun vWf düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksektir (p<0.05). 

 

 

Şekil 18: Gruplar arası başlangıç vWf değerlerinin karşılaştırılması 
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Test grubunun IL-6 düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı yüksektir (p<0.01). 
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Şekil 19: Gruplar arası başlangıç IL-6 değerlerinin karşılaştırılması 
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Test grubunun IL-1ra düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı yüksektir (p<0.01). 
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Şekil 20: Gruplar arası başlangıç IL-1 ra değerlerinin karşılaştırılması 
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Test grubunun tPA düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı yüksektir (p<0.01). 

 

 

Şekil 21: Gruplar arası başlangıç tPA değerlerinin karşılaştırılması 
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Test grubunun s TNF RI düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

 

 

Şekil 22: Gruplar arası başlangıç s TNF RI değerlerinin karşılaştırılması 
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Test grubunun s TNF RII düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

 

 

Şekil 23: Başlangıç gruplar arası s TNF RII değerlerinin karşılaştırılması 
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Test grubunun Albümin düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksektir (p<0.05). 

 

 

Şekil 24: Başlangıç gruplar arası Albümin değerlerinin karşılaştırılması 
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4.4. Gruplar Arası 2. ay Sistemik Biyokimyasal Bulguların Değerlendirilmesi 

 

Test grubu periodontal başlangıç tedavisi sonrası 2. ay ve kontrol grubuna ait  

sistemik parametrelerin gruplara göre değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir 

 

Tablo 13: 2. ay  sistemik biyokimyasal bulguların  gruplar arası değerlendirilmesi 

Test Kontrol 2. ay Sistemik 

Parametreleri Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

p 

+Fibrinojen 295,53±82,13 269,35±66,34 0,240 

++hs-CRP 0,14±0,15 (0,07) 0,09±0,19 (0,04) 0,027* 

++ Trigliserit 88,50±46,61 (75) 70,20±28,66 (58,5) 0,102 

+ LDL 96,67±27,51 88,30±23,09 0,268 

+HDL 51,83±14,02 63,90±12,63 0,003** 

+Kolesterol 165,30±34,32 165,75±29,69 0,962 

+Faktör VII 95,00±21,82 86,10±19,25 0,146 

+vWF 98,27±31,96 76,40±34,04 0,025* 

++IL-6 8,89±6,19 (7) 6,15±3,00 (6) 0,065 

++IL-1ra 54,14±36,95 (37) 36,65±15,12 (36) 0,119 

++tPA 0,12±0,17 (0,07) 0,06±0,02 (0,06) 0,061 

+ s TNF RI 2,64±0,75 2,18±0,62 0,027* 

+ s TNF RII 7,94±2,84 5,34±1,02 0,001** 

+ Albümin 4,71±0,43 4,46±0,46 0,062 

+Kreatinin 0,72±0,13 0,81±0,13 0,031* 

 

 

Test ve kontrol grubu olgularının 2. ay Fibrinojen düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Test grubunun 2. ay hs-CRP düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). (Tablo 15) 
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Test ve kontrol grubu olgularının 2. ay Trigliserit düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). (Tablo 16) 

Test ve kontrol grubu olgularının 2. ay LDL düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

 Test grubunun 2. ay HDL Kolesterol düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı düşüktür (p<0.01). (Tablo 17) 

Test ve kontrol grubu olgularının 2. ay Total Kolesterol düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Test ve kontrol grubu olgularının 2. ay Faktör VII düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Test grubunun 2. ay vWF düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksektir (p<0.05). 

Test ve kontrol grubu olgularının 2. ay IL-6 düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). (Tablo 18) 

Test ve kontrol grubu olgularının 2. ay IL-1ra düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). (Tablo 19) 

Test ve kontrol grubu olgularının 2. ay t-PA düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). (Tablo 20) 

Test grubunun 2. ay s TNF RI düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). (Tablo 21) 

Test grubunun 2. ay s TNF RII düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Test ve Kontrol grubu olgularının 2. ay Albümin düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). (Tablo 22) 

 Test grubunun 2. ay kreatinin düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde düşüktür (p<0.05). 

 

 

 

 

 



 71 

4.5. Gruplar Arası 6. ay Sistemik Biyokimyasal Bulguların Değerlendirilmesi 

 

Test grubu periodontal başlangıç tedavisi sonrası 2. ay ve kontrol grubuna ait 

sistemik parametrelerin gruplara göre değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir 

Tablo 14: 6. ay sistemik biyokimyasal bulguların gruplar arası değerlendirilmesi 

Test Kontrol 6. ay Sistemik 

Parametreleri Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

p 

+Fibrinojen 293,33±73,72 269,35±66,34 0,247 

++hs-CRP 0,12±0,18 (0,03) 0,09±0,19 (0,04) 0,878 

++ Trigliserit 92,73±59,41 (71) 70,20±28,66 (58,5) 0,234 

+ LDL Kolesterol 96,60±29,96 88,30±23,09 0,300 

+HDL Kolesterol 54,20±13,38 63,90±12,63 0,013* 

+Kolesterol 167,47±37,16 165,75±29,69 0,863 

+Faktör VII 93,03±31,17 86,10±19,25 0,380 

+vWF 103,90±38,80 76,40±34,04 0,013* 

++IL-6 11,28±17,89 (7) 6,15±3,00 (6) 0,029* 

++IL-1 ra 39,50±25,15 (33) 36,65±15,12 (36) 0,929 

++tPA 0,08±0,04 (0,07) 0,06±0,02 (0,06) 0,108 

+ s TNF RI 2,35±0,78 2,18±0,62 0,420 

+ s TNF RII 7,37±2,68 5,34±1,02 0,001** 

+ Albümin 4,49±0,60 4,46±0,46 0,859 

+Kreatinin 0,71±0,16 0,81±0,13 0,027* 

 

 

 

 

Test ve kontrol grubu olgularının 6. ay Fibrinojen düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Test ve kontrol grubu olgularının 6. ay hs-CRP düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). (Tablo 15) 

Test ve kontrol grubu olgularının 6. ay Trigliserit düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). (Tablo 16) 

Test ve kontrol grubu olgularının 6. ay LDL Kolesterol düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

 Test grubunun 6. ay HDL Kolesterol düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde düşüktür (p<0.05). (Tablo 17) 

Test ve kontrol grubu olgularının 6. ay Total Kolesterol düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Test ve kontrol grubu olgularının 6. ay Faktör VII düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Test grubunun 6. ay vWF düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksektir (p<0.05). 

Test grubunun 6. ay IL-6 düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksektir (p<0.05). (Tablo 18) 

Test ve kontrol grubu olgularının 6. ay IL-1ra düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). (Tablo 19) 

Test ve kontrol grubu olgularının 6. ay tPA düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). (Tablo 20) 

Test ve kontrol grubu olgularının 6. ay s TNF RI düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). (Tablo 21) 

Test grubunun 6. ay s TNF RII düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Test ve kontrol grubu olgularının 6. ay Albümin düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). (Tablo 22) 

 Test grubunun 6. ay Kreatinin düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde düşüktür (p<0.05). 
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Tablo 15: Kontrol Grubu ve Test Grubu hsCRP değerlerinin karşılaştırılması 

 

hsCRP

0
0,03
0,06
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Test Grubu (ort.) Kontrol Grubu (ort.)
 

 

 

 

Tablo 16: Kontrol Grubu ve Test Grubu Trigliserit değerlerinin karşılaştırılması 
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Tablo 17: Kontrol Grubu ve Test Grubu HDL Kolesterol değerlerinin karşılaştırılması 

 

HDL Kolesterol
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Tablo 18: Kontrol Grubu ve Test Grubu IL-6 değerlerinin karşılaştırılması 
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Tablo 19: Kontrol Grubu ve Test Grubu IL-1 ra değerlerinin karşılaştırılması 
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Tablo 20: Kontrol Grubu ve Test Grubu tPA değerlerinin karşılaştırılması 

 

tPA
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Tablo 21: Kontrol Grubu ve Test Grubu s TNF RI değerlerinin karşılaştırılması 

 

s TNF RI
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Tablo 22: Kontrol Grubu ve Test Grubu Albümin değerlerinin karşılaştırılması 

 

Albümin
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4.6.  Sistemik Bulguların Grup İçi Değerlendirilmesi 

 

4.6.1. Test Grubu Fibrinojen Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Test grubunda grup içi  Fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi aşağıdaki 

tabloda gözlenmektedir 

 

Tablo 23: Test grubu Fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi 

Test grubu Fibrinojen 

Ort±SS 

+
p 

Başlangıç 295,60±70,17 

2. ay 295,53±82,13 

6. ay 293,33±73,72 

0,971 

Başlangıç-2. ay 
++

p 1,000 

Başlangıç-6. ay 
++

p 1,000 

2. ay-6. ay ++p 1,000 

 

+Tekrarlayan Ölçülerde Varyans Analizi  ++Bonferroni  test   

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay Fibrinojen düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.6.2. Test Grubu LDL Kolesterol Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Test grubunda grup içi  LDL kolesterol düzeylerinin değerlendirilmesi aşağıdaki 

tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 24: Test grubu LDL Kolesterol düzeylerinin değerlendirilmesi 

Test grubu LDL Kolesterol 

Ort±SS 

+
p 

Başlangıç 99,70±30,82 

2. ay 96,67±27,51 

6. ay 96,60±29,96 

0,427 

Başlangıç-2. ay 
++

p 1,000 

Başlangıç-6. ay ++p 0,652 

2. ay-6. ay 
++

p 1,000 

 

+Tekrarlayan Ölçülerde Varyans Analizi  ++Bonferroni  test   

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay LDL Kolesterol düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.6.3. Test Grubu HDL Kolesterol Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Test grubunda grup içi  HDL Kolesterol düzeylerinin değerlendirilmesi 

aşağıdaki tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 25: Test grubu HDL Kolesterol düzeylerinin değerlendirilmesi 

Test grubu HDL-Kolesterol 

Ort±SS 

+
p 

Başlangıç 49,50±14,19 

2. ay 51,83±14,02 

6. ay 54,20±13,38 

0,003** 

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,318 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,004** 

2. ay-6. ay 
++

p 0,057 

 

+Tekrarlayan Ölçülerde Varyans Analizi  ++Bonferroni  test ** p<0.01  

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay HDL Kolesterol düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç 

HDL Kolesterol düzeyine göre 2. ay HDL Kolesterol düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05), başlangıç HDL Kolesterol düzeyine göre 6. 

ay HDL Kolesterol düzeyinde görülen artış istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır 

(p<0.01). 2. ay HDL Kolesterol düzeyine göre 6. ay HDL Kolesterol düzeyinde bir artış 

görülmekle birlikte görülen bu artış anlamlılığa yakın ancak istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>0.05). 
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Şekil 25: Grup içi HDL Kolesterol değerlerinin karşılaştırılması 
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4.6.4. Test Grubu Kolesterol Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Test grubunda grup içi  Kolesterol düzeylerinin değerlendirilmesi aşağıdaki 

tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 26: Test grubu Kolesterol düzeylerinin değerlendirilmesi 

Test grubu Kolesterol 

Ort±SS 

+
p 

Başlangıç 168,97±39,96 

2. ay 165,30±34,32 

6. ay 167,47±37,16 

0,607 

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,941 

Başlangıç-6. ay ++p 1,000 

2. ay-6. ay 
++

p 1,000 

 

+Tekrarlayan Ölçülerde Varyans Analizi  ++Bonferroni  test   

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay Kolesterol düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.6.5. Test Grubu Faktör VII Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Test grubunda grup içi  Faktör VII düzeylerinin değerlendirilmesi aşağıdaki 

tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 27: Test grubu Faktör VII düzeylerinin değerlendirilmesi 

Test grubu Faktör VII 

Ort±SS 

+
p 

Başlangıç 90,37±20,05 

2. ay 95,00±21,82 

6. ay 93,03±31,17 

0,303 

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,437 

Başlangıç-6. ay 
++

p 1,000 

2. ay-6. ay 
++

p 1,000 

 

+Tekrarlayan Ölçülerde Varyans Analizi  ++Bonferroni  test   

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay Faktör VII düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.6.6. Test Grubu  vWf Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Test grubunda grup içi vWf düzeylerinin değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 28: Test grubu vWf  düzeylerinin değerlendirilmesi 

Test grubu vWf 

Ort±SS 

+
p 

Başlangıç 98,00±27,16 

2. ay 98,27±31,96 

6. ay 103,90±38,80 

0,733 

Başlangıç-2. ay ++p 1,000 

Başlangıç-6. ay 
++

p 1,000 

2. ay-6. ay ++p 1,000 

 

+Tekrarlayan Ölçülerde Varyans Analizi  ++Bonferroni  test   

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay vWf düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.6.7. Test Grubu s TNF RI Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Test grubunda grup içi s TNF RI düzeylerinin değerlendirilmesi aşağıdaki 

tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 29: Test grubu s TNF RI düzeylerinin değerlendirilmesi 

Test grubu s TNF RI 

Ort±SS 

+p 

Başlangıç 3,13±0,64 

2. ay 2,64±0,75 

6. ay 2,35±0,78 

0,001** 

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,016* 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,001** 

2. ay-6. ay 
++

p 0,083 

 

+Tekrarlayan Ölçülerde Varyans Analizi  ++Bonferroni  test ** p<0.01  

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay s TNF RI düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç s TNF RI 

düzeyine göre 2. ay s TNF RI düzeyinde görülen azalma istatistiksel olarak anlamlı iken 

(p<0.05), başlangıç s TNF RI düzeyine göre 6. ay s TNF RI düzeyinde görülen azalma 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01). 2. ay s TNF RI düzeyine göre 6. ay 

s TNF RI düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 
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Şekil 26: Grup içi s TNF RI değerlerinin karşılaştırılması 
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4.6.8. Test Grubu s TNF RII Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Test grubunda grup içi s TNF RII düzeylerinin değerlendirilmesi aşağıdaki 

tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 30: Test grubu s TNF RII düzeylerinin değerlendirilmesi 

Test grubu s TNF RII 

Ort±SS 

+
p 

Başlangıç 8,19±2,23 

2. ay 7,95±2,84 

6. ay 7,37±2,68 

0,365 

Başlangıç-2. ay 
++

p 1,000 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,572 

2. ay-6. ay 
++

p 0,691 

 

+Tekrarlayan Ölçülerde Varyans Analizi  ++Bonferroni  test   

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay s TNF RII düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.6.9. Test Grubu  Albümin Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Test grubunda grup içi Albümin düzeylerinin değerlendirilmesi aşağıdaki 

tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 31: Test grubu Albümin düzeylerinin değerlendirilmesi 

Test grubu Albümin 

Ort±SS 

+p 

Başlangıç 4,75±0,50 

2. ay 4,71±0,43 

6. ay 4,49±0,60 

0,073 

Başlangıç-2. ay 
++

p 1,000 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,072 

2. ay-6. ay 
++

p 0,171 

 

+Tekrarlayan Ölçülerde Varyans Analizi  ++Bonferroni  test   

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay Albümin düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.6.10. Test Grubu  Kreatinin Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Test grubunda grup içi Kreatinin düzeylerinin değerlendirilmesi aşağıdaki 

tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 32: Test grubu Kreatinin düzeylerinin değerlendirilmesi 

Test grubu Kreatinin 

Ort±SS 

+
p 

Başlangıç 0,75±0,15 

2. ay 0,72±0,13 

6. ay 0,71±0,16 

0,103 

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,264 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,117 

2. ay-6. ay 
++

p 1,000 

 

+Tekrarlayan Ölçülerde Varyans Analizi  ++Bonferroni  test   

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay kreatinin düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.6.11. Test Grubu  hs-CRP Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Test grubunda grup içi hs-CRP düzeylerinin değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 33: Test grubu hs-CRP düzeylerinin değerlendirilmesi 

Çalışma hs-CRP Düzeyi 

Ort±SS Medyan 

+p 

Başlangıç 0,22±0,19 0,15 

2. ay 0,14±0,16 0,07 

6. ay 0,12±0,18 0,03 

0,001** 

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,001** 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,001** 

2. ay-6. ay 
++

p 0,210 

 

+Friedman test   ++ Wilcoxon sign test   ** p<0.01 

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay hs-CRP düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç hs-CRP 

düzeyine göre 2. ay ve 6. ay hs-CRP düzeylerinde görülen azalmalar istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01). 2. ay hs-CRP düzeyine göre 6. ay hs-CRP düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Şekil 27: Grup içi hs-CRP değerlerinin karşılaştırılması 
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4.6.12. Test Grubu  Trigliserit Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Test grubunda grup içi  Trigliserit düzeylerinin değerlendirilmesi aşağıdaki 

tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 34: Test grubu Trigliserit düzeylerinin değerlendirilmesi 

Çalışma Trigliserit Düzeyi 

Ort±SS Medyan 

+
p 

Başlangıç 105,00±77,67 77,5 

2. ay 88,50±46,62 75 

6. ay 92,73±59,41 71 

0,132 

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,118 

Başlangıç-6. ay ++p 0,076 

2. ay-6. ay 
++

p 0,991 

 

+Friedman test   ++ Wilcoxon sign test    

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay Trigliserit düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.6.13. Test Grubu  IL-6 Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Test grubunda grup içi IL-6 düzeylerinin değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 35: Test grubu IL-6 düzeylerinin değerlendirilmesi 

Çalışma IL-6 Düzeyi 

Ort±SS Medyan 

+
p 

Başlangıç 122,55±222,65 14,75 

2. ay 8,89±6,19 7 

6. ay 11,28±17,89 7 

0,001** 

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,001** 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,001** 

2. ay-6. ay 
++

p 0,788 

 

+Friedman test   ++ Wilcoxon sign test   ** p<0.01 

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay IL-6 düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç IL-6 düzeyine 

göre 2. ay ve 6. ay IL-6 düzeylerinde görülen azalmalar istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlıdır (p<0.01). 2. ay IL-6 düzeyine göre 6. ay IL-6 düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Şekil 28: Grup içi IL-6 değerlerinin karşılaştırılması 
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4.6.14. Test Grubu  IL-1ra Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Test grubunda grup içi  IL-1ra düzeylerinin değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 36: Test grubu IL-1ra düzeylerinin değerlendirilmesi 

Çalışma IL-1ra Düzeyi 

Ort±SS Medyan 

+
p 

Başlangıç 152,63±233,30 59 

2. ay 54,14±36,95 37 

6. ay 39,50±25,15 33 

0,001** 

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,001** 

Başlangıç-6. ay ++p 0,001** 

2. ay-6. ay 
++

p 0,003** 

 

+Friedman test   ++ Wilcoxon sign test   ** p<0.01 

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay IL-1ra düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç IL-1ra 

düzeyine göre 2. ay ve 6. ay IL-1ra düzeylerinde görülen azalmalar istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01). 2. ay IL-1ra düzeyine göre 6. ay IL-1ra düzeyinde 

görülen azalma istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01). 
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Şekil 29: Grup içi IL-1ra değerlerinin karşılaştırılması 
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4.6.15. Test Grubu  tPA Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Test grubunda grup içi tPA düzeylerinin değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 37: Test grubu tPA düzeylerinin değerlendirilmesi 

Çalışma tPA Düzeyi 

Ort±SS Medyan 

+
p 

Başlangıç 0,13±0,14 0,08 

2. ay 0,12±0,17 0,07 

6. ay 0,08±0,04 0,06 

0,007** 

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,096 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,008** 

2. ay-6. ay 
++

p 0,134 

 

+Friedman test   ++ Wilcoxon sign test   ** p<0.01 

 

 Test grubunun başlangıç, 2. ay ve 6. ay tPA düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç tPA düzeyine 

göre 2. ay tPA düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); 

başlangıca göre 6. ay tPA düzeyinde görülen azalma istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlıdır (p<0.01). 2. ay tPA düzeyine göre 6. ay tPA düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 
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Şekil 30: Grup içi tPA değerlerinin karşılaştırılması 
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4.7. Test Grubu Periodontal ve Sistemik Bulguların Başlangıç Korelasyonları 

 

Test grubuna ait  başlangıç Pİ, DOKİ ve KAD değerleri ile  ile başlangıç 

sistemik parametrelerinin korelasyonları aşağıdaki tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 38: Test grubu periodontal ve sistemik bulguların başlangıç korelasyonları 

Test grubu 

Pİ DOKİ KAD 

Başlangıç 

Sistemik 

Parametreleri 
r p r p r p 

Fibrinojen -0,039 0,840 0,054 0,777 0,160 0,398 

hs-CRP 0,393 0,032* 0,302 0,105 0,312 0,093 

Trigliserit 0,038 0,841 0,136 0,472 0,146 0,441 

LDL Kolesterol 0,273 0,144 0,067 0,725 0,245 0,193 

HDL Kolesterol 0,229 0,224 -0,084 0,661 -0,138 0,468 

Kolesterol 0,305 0,102 0,094 0,621 0,238 0,205 

Faktör VII -0,102 0,590 0,171 0,365 0,139 0,465 

vWf 0,044 0,816 -0,128 0,501 0,025 0,895 

IL-6 -0,163 0,388 0,102 0,590 0,073 0,703 

IL-1ra -0,180 0,368 0,081 0,686 0,031 0,879 

tPA 0,233 0,215 0,266 0,155 0,198 0,294 

s TNF R1 0,458 0,011* 0,397 0,030* 0,379 0,039* 

s TNF RII -0,292 0,117 -0,023 0,906 -0,105 0,582 

Albümin 0,110 0,565 0,079 0,692 0,204 0,280 

Kreatinin 0,090 0,636 0,076 0,692 0,204 0,280 

Spearman’s Rho Korelasyon Analizi  * p<0.05   
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Test grubunda; 

 

 Başlangıçtaki Pİ düzeyi ile başlangıç hs-CRP düzeyi arasında pozitif yönde, 

%39.3 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). 

 

Tablo 39: Başlangıç Pİ düzeyi ile başlangıç hs-CRP değerine ait grafik 

 

Başlangıçtaki Pİ düzeyi ile başlangıç s TNF RI düzeyi arasında pozitif yönde, 

%45.8 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). 

Başlangıçtaki Pİ düzeyi ile diğer sistemik parametrelerin başlangıç düzeyleri 

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

 

  Başlangıçtaki DOKİ düzeyi ile başlangıç s TNF RI düzeyi arasında pozitif 

yönde, %39.7 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0.05). 
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Başlangıçtaki DOKİ düzeyi ile diğer sistemik parametrelerin başlangıç düzeyleri 

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

 

Başlangıçtaki KAD ile başlangıç s TNF RI düzeyi arasında pozitif yönde, %37.9 

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

Başlangıçtaki KAD ile diğer sistemik parametrelerin başlangıç düzeyleri 

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

 

 

Tablo 40: Başlangıç Pİ, DOKİ, KAD düzeyleri ile s TNF RI değerine ait grafik 
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4.8. Kontrol Grubu Periodontal ve Sistemik Bulguların Korelasyonları 

 

Kontrol Grubuna ait  başlangıç Pİ, DOKİ ve KAD değerleri ile başlangıç 

sistemik parametrelerin korelasyonları aşağıdaki tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 41: Kontrol grubu periodontal ve sistemik bulguların korelasyonları 

kontrol Grubu 

Pİ DOKİ KAD 

Başlangıç 

Sistemik 

Parametreleri 
r p r p r p 

Fibrinojen 0,113 0,636 0,770 0,001** 0,124 0,603 

hs-CRP -0,096 0,689 0,454 0,044* 0,103 0,666 

Trigliserit 0,208 0,380 0,322 0,167 0,554 0,011* 

LDL Kolesterol 0,279 0,234 0,304 0,192 0,677 0,001** 

HDL Kolesterol -0,106 0,657 -0,028 0,906 -0,195 0,411 

Kolesterol 0,258 0,271 0,375 0,104 0,535 0,015* 

Faktör VII -0,096 0,687 0,654 0,002** 0,077 0,748 

vWf 0,211 0,373 0,372 0,107 -0,151 0,525 

IL-6 -0,009 0,971 0,154 0,516 0,337 0,147 

IL-1ra 0,167 0,482 -0,118 0,619 0,137 0,566 

tPA -0,127 0,594 -0,147 0,537 0,026 0,914 

s TNF RI 0,063 0,791 0,092 0,700 0,308 0,186 

s TNF RII -0,158 0,505 -0,366 0,113 -0,079 0,742 

Albümin 0,279 0,233 -0,076 0,751 0,184 0,437 

Kreatinin 0,169 0,475 -0,018 0,939 0,296 0,205 

Spearman’s Rho Korelasyon Analizi  * p<0.05  ** p<0.01 

 

 

 

 

Kontrol Grubunda; 
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Pİ düzeyi ile sistemik parameter düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

 DOKİ düzeyi ile Fibrinojen düzeyi arasında pozitif yönde, %77 düzeyinde ve 

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

DOKİ düzeyi ile hs-CRP düzeyi arasında pozitif yönde, %45.4 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). 

DOKİ düzeyi ile Faktör VII düzeyi arasında pozitif yönde, %65.4 düzeyinde ve 

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

DOKİ düzeyi ile diğer sistemik parametrelerin başlangıç düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

KAD ile Trigliserit düzeyi arasında pozitif yönde, %55.4 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). 

KAD ile LDL Kolesterol düzeyi arasında pozitif yönde, %67.7 düzeyinde ve 

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

KAD ile Kolesterol düzeyi arasında pozitif yönde, %53.5 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). 

KAD ile diğer sistemik parametrelerin düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 



 103 

4.9. Test Grubu  Periodontal ve Sistemik Bulguların 2. ay Korelasyonları 

 

Test grubuna ait  2. ay Pİ, DOKİ ve KAD değerleri ile 2. ay sistemik 

parametrelerin korelasyonları aşağıdaki tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 42: Test grubu periodontal ve sistemik bulguların 2. ay korelasyonları 

Test grubu 

Plak İndeksi DOKİ Ataşman Düzeyi 

2. ay Sistemik 

Parametreleri 

r p r p r p 

Fibrinojen 0,186 0,335 -0,025 0,900 -0,020 0,917 

hs-CRP 0,268 0,159 0,017 0,930 0,115 0,551 

Trigliserit 0,137 0,480 -0,005 0,978 0,113 0,559 

LDL Kolesterol 0,075 0,701 0,193 0,315 0,331 0,079 

HDL Kolesterol -0,165 0,392 0,064 0,742 -0,045 0,817 

Kolesterol 0,013 0,945 0,243 0,204 0,267 0,161 

Faktör VII 0,076 0,694 0,010 0,958 0,032 0,868 

vWf 0,217 0,257 0,260 0,174 0,043 0,823 

IL-6 0,104 0,590 0,195 0,309 0,284 0,135 

IL-1ra -0,220 0,260 -0,251 0,197 0,010 0,959 

tPA 0,160 0,406 0,272 0,154 0,239 0,211 

s TNF RI 0,535 0,003** 0,023 0,907 -0,192 0,319 

s TNF RII 0,089 0,648 -0,023 0,904 0,109 0,573 

Albümin 0,093 0,631 0,227 0,237 -0,014 0,944 

Kreatinin -0,023 0,906 0,141 0,464 -0,072 0,709 

Spearman’s Rho Korelasyon Analizi  ** p<0.01   
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Test grubunda; 

 

 İkinci aydaki Pİ düzeyi ile 2. ay s TNF RI düzeyi arasında pozitif yönde, %53.5 

düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01). 

 

Tablo 43: 2.ay Pİ düzeyi ile 2. ay s TNF RI değerine ait grafik 

 

 

İkinci aydaki Pİ düzeyi ile diğer sistemik parametrelerin 2. ay düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

 

 İkinci aydaki DOKİ düzeyi ile sistemik parametrelerin 2. ay düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

 

İkinci aydaki KAD ile sistemik parametrelerin 2. ay düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 



 105 

4.10. Test Grubu  Periodontal ve Sistemik Bulguların 6. ay Korelasyonları 

 

Test grubuna ait  6. ay Pİ, DOKİ ve KAD değerleri ile 6. ay sistemik 

parametrelerin korelasyonları aşağıdaki tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 44: Test grubu periodontal ve sistemik bulguların 6. ay korelasyonları 

Test grubu 

Plak İndeksi DOKİ Ataşman Düzeyi 

6. ay Sistemik 

Parametreleri 

r p r p r p 

Fibrinojen 0,101 0,603 -0,044 0,819 -0,098 0,615 

hs-CRP -0,058 0,766 0,103 0,593 0,196 0,309 

Trigliserit 0,059 0,761 -0,165 0,393 0,134 0,489 

LDL Kolesterol 0,375 0,045* -0,108 0,577 -0,045 0,817 

HDL Kolesterol -0,329 0,081 0,028 0,885 -0,058 0,765 

Kolesterol 0,108 0,578 -0,075 0,698 -0,081 0,676 

Faktör VII 0,191 0,321 0,181 0,348 0,172 0,372 

vWf 0,182 0,346 0,234 0,222 -0,006 0,976 

IL-6 0,141 0,466 0,079 0,682 0,000 0,999 

IL-1ra -0,035 0,856 -0,122 0,529 0,011 0,953 

tPA 0,208 0,280 0,150 0,436 0,068 0,726 

s TNF RI 0,147 0,446 0,087 0,653 0,129 0,503 

s TNF RII 0,010 0,959 0,227 0,237 0,489 0,007** 

Albümin -0,190 0,323 0,105 0,587 0,083 0,670 

Kreatinin 0,051 0,794 0,070 0,719 -0,122 0,527 

Spearman’s Rho Korelasyon Analizi  * p<0.05  ** p<0.01 
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Test grubunda; 

 

 Altıncı aydaki Pİ düzeyi ile 6. ay LDL Kolesterol düzeyi arasında pozitif yönde, 

%37.5 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). 

 

 

Tablo 45: 6. ay Pİ düzeyi ile 6. ay LDL Kolesterol değerine ait grafik 

 

 

 

Altıncı aydaki Pİ düzeyi ile diğer sistemik parametrelerin 6. ay düzeyleri 

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

 

Altıncı aydaki DOKİ düzeyi ile sistemik parametrelerin 6. ay düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Altıncı aydaki KAD düzeyi ile 6. ay  s TNF RII düzeyi arasında pozitif yönde, 

%48.9 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0.01). 

 

 

Tablo 46: 6. ay KAD düzeyi ile 6. ay  s TNF RII değerine ait grafik 

 

 

 

 

Altıncı aydaki KAD ile diğer sistemik parametrelerin 6. ay düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 
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4.11. Test Grubu Periodontal Bulguların Yaş İle Korelasyonu  

  

Test grubuna ait  yaş ile ağıziçi kayıtların korelasyonu aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 47: Test grubu periodontal bulguların yaş ile korelasyonu 

Yaş  İndeksler 

r p 

Başlangıç 0,473 0,008** 

2. ay 0,224 0,244 

Plak İndeksi 

6. ay 0,311 0,101 

Başlangıç 0,434 0,017* 

2. ay 0,465 0,011* 

DOKİ 

6. ay 0,312 0,100 

Başlangıç 0,346 0,061 

2. ay 0,375 0,045* 

DKK 

6. ay 0,437 0,018* 

Başlangıç 0,464 0,009** 

2. ay 0,324 0,087 

PSD 

6. ay 0,191 0,320 

Başlangıç 0,640 0,001** 

2. ay 0,529 0,003** 

KAD 

6. ay 0,413 0,026* 

Spearman’s Rho Korelasyon Analizi * p<0.05  ** p<0.01 
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Yaş ile başlangıç Pİ arasında pozitif yönde, %47.3 düzeyinde ve istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunurken (p<0.01); yaş ile 2. ay ve 6. ay Pİ 

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

 Yaş ile başlangıç DOKİ düzeyi arasında pozitif yönde, %43.4 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05).  Yaş ile 2. ay DOKİ düzeyi 

arasında pozitif yönde, %46.5 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.05).  Yaş ile 6. ay DOKİ düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

Yaş ile başlangıç DKK düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmazken (p>0.05); yaş ile 2. ay DKK düzeyi arasında pozitif yönde, %37.5 

düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05).  Yaş ile 6. ay 

DKK düzeyi arasında pozitif yönde, %43.7 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır (p<0.05). 

Yaş ile başlangıç PSD düzeyi arasında pozitif yönde, %46.4 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunurken (p<0.01); yaş ile 2. ay ve 

6. ay PSD düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0.05). 

Yaş ile başlangıç KAD arasında pozitif yönde, %64 düzeyinde ve istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01).  Yaş ile 2. ay KAD   

arasında pozitif yönde, %52.9 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır (p<0.01).  Yaş ile 6. ay KAD arasında pozitif yönde, %41.3 

düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). 
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4.12. Test Grubu Sistemik Parametre Değerlerinin Yaş İle Korelasyonu  

 

Test grubuna ait yaş ile sistemik parametre değerlerinin korelasyonu aşağıdaki 

tabloda gözlenmektedir. 

Tablo 48: Test grubu sistemik parametre değerlerinin yaş ile korelasyonu 

Yaş Sistemik 
Parametreler 

 

r p 

Başlangıç 0,058 0,762 

2. ay -0,145 0,446 

+Fibrinojen 

6. ay -0,172 0,364 

Başlangıç 0,231 0,220 

2. ay 0,245 0,191 

++hs-CRP 

6. ay 0,315 0,090 

Başlangıç 0,387 0,034* 

2. ay 0,495 0,005** 

++Trigliserit 

6. ay 0,497 0,005** 

Başlangıç 0,200 0,289 

2. ay 0,394 0,031* 

+LDL Kolesterol 

6. ay 0,258 0,169 

Başlangıç -0,144 0,446 

2. ay -0,080 0,674 

+HDL Kolestreol 

6. ay -0,170 0,368 

Başlangıç 0,237 0,207 

2. ay 0,373 0,042* 

+Kolesterol 

6. ay 0,278 0,136 

Başlangıç 0,223 0,236 

2. ay 0,121 0,526 

+Faktör VII 

6. ay 0,141 0,459 

Başlangıç 0,005 0,978 

2. ay -0,007 0,969 

+vWf 

6. ay -0,077 0,687 

Başlangıç 0,013 0,947 

2. ay 0,211 0,262 

++IL-6 

6. ay 0,019 0,919 

Başlangıç 0,197 0,325 

2. ay -0,007 0,969 

++IL-1ra 

6. ay -0,163 0,390 
++tPA Başlangıç 0,077 0,687 
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2. ay 0,186 0,326 

6. ay -0,061 0,749 

Başlangıç 0,146 0,443 

2. ay 0,039 0,836 

+ s TNF RI 

6. ay 0,069 0,718 

Başlangıç 0,166 0,379 

2. ay 0,226 0,230 

+ s TNF RII 

6. ay 0,058 0,762 

Başlangıç 0,220 0,242 

2. ay 0,075 0,694 

+Albümin 

6. ay -0,018 0,926 

Başlangıç 0,165 0,382 

2. ay 0,056 0,767 

+Kreatinin 

6. ay -0,133 0,483 

+ Pearson Korelasyon Analizi  ++Spearman’s Rho Korelasyon Analizi 

* p<0.05    ** p<0.01 

 

Yaş ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay Fibrinojen düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

Yaş ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay hs-CRP düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Yaş ile başlangıç Trigliserit düzeyi arasında pozitif yönde, %38.7 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05).  Yaş ile 2. ay Trigliserit 

düzeyi arasında pozitif yönde, %49.5 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01).  Yaş ile 6. ay Trigliserit düzeyi arasında 

pozitif yönde, %49.7 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.01). 

 

 

Tablo 49: Yaş ile Trigliserit değerlerine ait grafik 
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Yaş ile başlangıç LDL Kolesterol düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmazken (p>0.05); yaş ile 2. ay LDL Kolesterol düzeyi arasında pozitif 

yönde, %39.4 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0.05).  Yaş ile 6. ay LDL Kolesterol düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

 

 

 

Tablo 50: Yaş ile LDL Kolesterol değerlerine ait grafik 

 

 

Yaş ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay HDL Kolesterol düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Yaş ile başlangıç Kolesterol düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmazken (p>0.05); yaş ile 2. ay Kolesterol düzeyi arasında pozitif yönde, %37.3 

düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05).  Yaş ile 6. ay 

kolesterol düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0.05). 

 

 

Tablo 51: Yaş ile Kolesterol değerlerine ait grafik 

 

 

Yaş ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay Faktör VII düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

Yaş ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay vWf düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

Yaş ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay IL-6 düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Yaş ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay IL-1ra düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

Yaş ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay tPA düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

Yaş ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay s TNF RI düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

Yaş ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay s TNF RII düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

Yaş ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay Albümin düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

Yaş ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay Kreatinin düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 
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4.13. Test Grubu Ağıziçi Kayıtların VKİ İle Korelasyonu 

 

Test grubuna ait VKİ ile ağıziçi kayıtların korelasyonu aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 52: Test grubu ağıziçi kayıtların VKİ ile korelasyonu 

VKİ  İndeksler 

r p 

Başlangıç 0,120 0,527 

2. ay 0,122 0,534 

Pİ 

6. ay 0,316 0,095 

Başlangıç 0,121 0,525 

2. ay -0,122 0,528 

DOKİ 

6. ay -0,251 0,189 

Başlangıç -0,020 0,916 

2. ay 0,035 0,856 

DKK 

6. ay 0,128 0,509 

Başlangıç 0,284 0,128 

2. ay 0,108 0,578 

PSD 

6. ay -0,037 0,848 

Başlangıç 0,229 0,224 

2. ay 0,020 0,917 

KAD 

6. ay -0,075 0,700 

Spearman’s Rho Korelasyon Analizi  

 

 VKİ düzeyi ile başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki Pİ arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

 VKİ düzeyi ile başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki DOKİ arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 



 117 

VKİ düzeyi ile başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki DKK indeksi arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

VKİ düzeyi ile başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki PSD indeksi arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

VKİ düzeyi ile başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki KAD arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 
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4.14. Test Grubu Sistemik Parametre Değerlerinin VKİ İle Korelasyonu 

 

Test grubuna ait VKİ ile sistemik parametre değerlerinin korelasyonu aşağıdaki 

tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 53: Test grubu Sistemik parametre değerlerinin VKİ ile korelasyonu 

VKİ Sistemik 
Parametreler 

 

r p 

Başlangıç 0,074 0,699 

2. ay 0,049 0,798 

+Fibrinojen 

6. ay -0,011 0,953 

Başlangıç 0,384 0,036* 

2. ay 0,347 0,060 

++hs-CRP 

6. ay 0,409 0,025* 

Başlangıç 0,407 0,026* 

2. ay 0,470 0,009** 

++Trigliserit 

6. ay 0,447 0,013* 

Başlangıç 0,096 0,615 

2. ay 0,209 0,267 

+LDL Kolesterol 

6. ay 0,092 0,629 

Başlangıç -0,408 0,025* 

2. ay -0,415 0,023* 

+HDL Kolesterol 

6. ay -0,443 0,014* 

Başlangıç 0,085 0,654 

2. ay 0,082 0,668 

+Kolesterol 

6. ay 0,059 0,758 

Başlangıç 0,369 0,045* 

2. ay 0,199 0,291 

+Faktör VII 

6. ay 0,118 0,533 

Başlangıç 0,047 0,806 

2. ay -0,130 0,495 

+vWf 

6. ay -0,409 0,025* 

Başlangıç 0,063 0,742 

2. ay 0,180 0,341 

++IL-6 

6. ay 0,041 0,829 

Başlangıç 0,463 0,015* 

2. ay 0,161 0,403 

++IL-1ra 

6. ay 0,203 0,282 
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Başlangıç 0,237 0,207 

2. ay 0,203 0,283 

++tPA 

6. ay 0,007 0,969 

Başlangıç 0,203 0,281 

2. ay 0,228 0,225 

+ s TNF RI 

6. ay 0,240 0,202 

Başlangıç 0,442 0,015* 

2. ay 0,360 0,050* 

+ s TNF RII 

6. ay 0,056 0,770 

Başlangıç -0,059 0,758 

2. ay -0,087 0,648 

+Albümin 

6. ay -0,080 0,673 

Başlangıç 0,186 0,325 

2. ay 0,044 0,818 

+Kreatinin 

6. ay -0,107 0,573 

+ Pearson Korelasyon Analizi  ++Spearman’s Rho Korelasyon Analizi 

* p<0.05    ** p<0.01 

 

VKİ ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay Fibrinojen düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 
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VKİ ile başlangıç hs-CRP düzeyi arasında pozitif yönde, %38.4 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05).  VKİ ile 2. ay hs-CRP 

düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05).  VKİ ile 

6. ay hs-CRP düzeyi arasında pozitif yönde, %40.9 düzeyinde ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). 

 

 

Tablo 54: VKİ ile hs CRP değerlerine ait grafik 
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VKİ ile başlangıç Trigliserit düzeyi arasında pozitif yönde, %40.7 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05).  VKİ ile 2. ay Trigliserit 

düzeyi arasında pozitif yönde, %47 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01).  VKİ ile 6. ay Trigliserit düzeyi arasında 

pozitif yönde, %44.7 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0.05). 

 

 

Tablo 55: VKİ ile Trigliserit değerlerine ait grafik 
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VKİ ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay LDL Kolesterol düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

 

VKİ ile başlangıç HDL Kolesterol düzeyi arasında negatif yönde, %40.8 

düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). VKİ ile 2. ay 

HDL Kolesterol düzeyi arasında negatif yönde, %41.5 düzeyinde ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05).  VKİ ile 6. ay HDL Kolesterol düzeyi 

arasında negatif yönde, %44.3 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.05).   

32,00

30,00
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Tablo 56: VKİ ile HDL Kolesterol değerlerine ait grafik 

 

 

 

VKİ ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay Kolesterol düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 
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VKİ ile başlangıç Faktör VII düzeyi arasında pozitif yönde, %36.9 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). VKİ ile 2. ay ve 6. ay 

Faktör VII düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0.05). 

 

 

Tablo 57: VKİ ile Faktör VII değerlerine ait grafik 
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VKİ ile başlangıç ve 2. ay vWf düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmazken (p>0.05); VKİ ile 6. ay vWf düzeyi arasında negatif yönde, %40.9 

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

 

 

Tablo 58: VKİ ile vWf değerlerine ait grafik 

 

 

 

VKİ ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay IL-6 düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 
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VKİ ile başlangıç IL-1ra düzeyi arasında pozitif yönde, %46.3 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). VKİ ile 2. ay ve 6. ay IL-

1ra düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

 

Tablo 59: VKİ ile IL-1 ra değerlerine ait grafik 

 

 

VKİ ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay tPA düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

VKİ ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay s TNF RI düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 
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VKİ ile başlangıç s TNF RII düzeyi arasında pozitif yönde, %44.2 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). VKİ ile 2. ay s TNF RII 

düzeyi arasında pozitif yönde, %36 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.05). VKİ ile 6. ay s TNF RII düzeyi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 

 

Tablo 60: VKİ ile sTNF RI değerlerine ait grafik 

 

 

 

VKİ ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay Albümin düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 
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VKİ ile başlangıç, 2. ay ve 6. ay Kreatinin düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05) 

 

4.15. Cinsiyete Göre Periodontal Bulguların Değerlendirilmesi 

 

4.15.1. Cinsiyete Göre Pİ Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre Pİ bulgularının değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 61: Cinsiyete göre Pİ bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın Pİ 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 1,78±0,55 (1,87) 1,59±0,66 (1,52) 0,517 

2. ay 0,63±0,35 (0,60) 0,58±0,58 (0,37) 0,360 

6. ay 0,54±0,48 (0,38) 0,55±0,53 (0,44) 0,914 

+
p 0,030* 0,001**  

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,028* 0,001** 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,046* 0,001** 

2. ay-6. ay 
++

p 0,345 0,891 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

* p<0.05   ** p<0.01 

 

 Cinsiyetlere göre olguların başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki Pİ düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay Pİ düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Başlangıç plak indeksi düzeyine göre 

2. ay ve 6. aylarda görülen azalmalar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 2. ay plak 

indeksine göre 6. ay plak indeksinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay Pİ düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç Pİ düzeyine 

göre 2. ay ve 6. aylarda görülen azalmalar istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır 

(p<0.01). 2. ay Pİ’ ye göre 6. ay Pİ’ de istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 
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4.15.2. Cinsiyete Göre DOKİ Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre DOKİ bulgularının değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 62: Cinsiyete göre DOKİ bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın DOKİ 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 3,35±0,56 (3,56) 3,02±0,64 (3,22) 0,169 

2. ay 1,01±0,38 (0,86) 0,94±0,70 (0,76) 0,281 

6. ay 0,96±0,58 (0,75) 0,78±0,50 (0,63) 0,360 

+
p 0,011* 0,001**  

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,028* 0,001** 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,028* 0,001** 

2. ay-6. ay 
++

p 0,916 0,008** 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

* p<0.05   ** p<0.01 

 

 Cinsiyetlere göre olguların başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki DOKİ düzeyleri 

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

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay DOKİ arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Başlangıç DOKİ düzeyine göre 2. ay ve 6. 

aylarda görülen azalmalar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 2. ay DOKİ’ne göre 

6. ay diş eti oluğu kanama indeksinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay DOKİ düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç DOKİ 

düzeyine göre 2. ay ve 6. aylarda görülen azalmalar istatistiksel olarak ileri düzeyde 
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anlamlıdır (p<0.01). 2. ay DOKİ’ ne göre 6. ay DOKİ’de görülen azalma de istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01). 
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4.15.3. Cinsiyete Göre DKK Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre DKK bulgularının değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 63: Cinsiyete göre DKK bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın DKK 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 0,54±0,59 (0,31) 0,56±0,70 (0,28) 0,917 

2. ay 0,90±0,77 (0,60) 0,59±0,47 (0,46) 0,360 

6. ay 0,98±0,85 (0,65) 0,56±0,41 (0,51) 0,389 

+p 0,006** 0,007**  

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,028* 0,026* 

Başlangıç-6. ay ++p 0,028* 0,106 

2. ay-6. ay 
++

p 0,080 0,532 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

* p<0.05   ** p<0.01 

 

 Cinsiyetlere göre olguların başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki DKK indeksi 

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

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay DKK indeksleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç DKK indeksine 

düzeyine göre 2. ay ve 6. aylarda görülen artışlar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 

2. ay DKK indeksine göre 6. ay DKK indeksinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim 

görülmemiştir (p>0.05). 

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay DKK indeksi düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç 

DKK indeksi düzeyine göre 2. ayda görülen artış istatistiksel olarak düzeyde iken 

(p<0.05); başlangıca göre 6. ayda anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 2. ay 
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DKK indeksine göre 6. ay DKK indeksinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim 

görülmemiştir (p>0.05). 
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4.15.4. Cinsiyete Göre PSD Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre PSD bulgularının değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda gözlenmektedir. 

 

Tablo 64: Cinsiyete göre PSD bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın PSD 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●p 

Başlangıç 4,73±0,76 (5,00) 3,88±0,82 (3,86) 0,029* 

2. ay 2,75±0,53 (2,76) 2,46±0,52 (2,36) 0,404 

6. ay 2,67±0,57 (2,49) 2,19±0,48 (2,01) 0,018* 

+
p 0,011* 0,001**  

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,028* 0,001** 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,028* 0,001** 

2. ay-6. ay ++p 0,528 0,002** 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

* p<0.05   ** p<0.01 

 

 Erkek olguların başlangıç PSD düzeyleri, kadın olgulardan istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Cinsiyetlere göre olguların 2. aydaki PSD 

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

Erkek olguların 6. aydaki PSD düzeyleri, kadın olgulardan istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksektir (p<0.05). 

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay PSD düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Başlangıç PSD düzeyine göre 2. ay ve 

6. aylarda görülen azalmalar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 2. ay PSD düzeyine 

göre 6. ay PSD düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir 

(p>0.05). 

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay PSD düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç PSD düzeyine 
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göre 2. ay ve 6. aylarda görülen azalmalar istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır 

(p<0.01). 2. ay PSD düzeyine göre 6. ay PSD düzeyinde görülen azalma de istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01). 
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Şekil 31: Grup içi PSD değerlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması 
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4.15.5. Cinsiyete Göre KAD Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre KAD bulgularının değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 65: Cinsiyete göre KAD bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın KAD 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●p 

Başlangıç 5,27±1,05 (5,59) 4,43±1,20 (4,26) 0,120 

2. ay 3,65±1,01 (3,62) 3,02±0,76 (3,02) 0,196 

6. ay 3,66±1,15 (3,58) 2,72±0,61 (2,62) 0,076 

+
p 0,011* 0,001**  

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,028* 0,001** 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,028* 0,001** 

2. ay-6. ay 
++

p 0,528 0,002** 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

* p<0.05   ** p<0.01 

 

 Cinsiyetlere göre olguların başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki KAD arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay KAD arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Başlangıç KAD’ne göre 2. ay ve 6. aylarda 

görülen azalmalar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 2. ay KAD’ne göre 6. ay 

KAD’ de istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay KAD’i arasında istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç KAD’ne göre 2. ay ve 6. 

aylarda görülen azalmalar istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01). 2. ay 

KAD’ne göre 6. ay KAD’de görülen azalma de istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlıdır (p<0.01). 
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4.16. Cinsiyete Göre Sistemik Parametre Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

4.16.1. Cinsiyete Göre Fibrinojen  Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre Fibrinojen düzeyi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 66: Cinsiyete göre Fibrinojen bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın Fibrinojen 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 263,50±97,60 

(223,5) 

303,62±61,65    

(317) 

0,337 

2. ay 260,33±89,89 (232) 304,33±79,65 (277) 0,029* 

6. ay 266,67±89,03 (250) 300,00±69,99 (280) 0,243 

+p 0,513 0,636  

Başlangıç-2. ay ++p 0,753 0,584 

Başlangıç-6. ay ++p 0,463 0,407 

2. ay-6. ay ++p 0,600 0,627 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

 

 Cinsiyetlere göre olguların başlangıç ve 6. aylardaki Fibrinojen düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>0.05); kadın olguların 

2. ay Fibrinojen düzeyleri, erkeklerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir 

(p<0.05). 

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay Fibrinojen düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay Fibrinojen düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Şekil 32: Grup içi Fibrinojen değerlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması 
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4.16.2. Cinsiyete Göre hs-CRP Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre hs-CRP düzeyi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 67: Cinsiyete göre hs-CRP bulgularının değerlendirlmesi 

Erkek Kadın hs-CRP Düzeyi 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 0,29±0,20 (0,31) 0,20±0,18 (0,14) 0,276 

2. ay 0,14±0,13 (0,09) 0,14±0,16 (0,07) 0,775 

6. ay 0,10±0,10 (0,06) 0,13±0,19 (0,02) 0,642 

+
p 0,015* 0,009**  

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,043* 0,012* 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,028* 0,006** 

2. ay-6. ay 
++

p 0,786 0,210 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

* p<0.05   ** p<0.01 

 Cinsiyetlere göre olguların başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki hs-CRP düzeyleri 

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

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay hs-CRP düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Başlangıç hs-CRP düzeyine göre 2. ay 

ve 6. aylarda görülen azalmalar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 2. ay hs-CRP 

düzeyine göre 6. ay hs-CRP düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim 

görülmemiştir (p>0.05). 

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay hs-CRP düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç hs-CRP 

düzeyine göre 2. ay ve 6. aylarda görülen azalmalar istatistiksel olarak anlamlıdır 

(p<0.05; p<0.01). 2. ay hs-CRP düzeyine göre 6. ay hs-CRP düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 
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4.16.3. Cinsiyete Göre Trigliserit Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre Trigliserit düzeyi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 68: Cinsiyete göre Trigliserit bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın Trigliserit 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●p 

Başlangıç 100,50±56,89 (78,5) 106,12±83,04 (76,5) 0,917 

2. ay 95,33±31,30 (92,5) 86,79±50,12 (67) 0,324 

6. ay 104,00±50,02 (88,5) 89,91±62,17 (67,5) 0,276 

+
p 0,846 0,091  

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,917 0,079 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,753 0,088 

2. ay-6. ay ++p 0,917 0,974 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

 

 Cinsiyetlere göre olguların başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki Trigliserit düzeyleri 

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

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay Trigliserit düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay Trigliserit düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.16.4. Cinsiyete Göre LDL Kolesterol Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre LDL Kolesterol düzeyi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir 

 

Tablo 69: Cinsiyete göre LDL Kolesterol bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın LDL Kolesterol 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 110,17±34,82 (110,5) 97,08±29,97 (93,5) 0,265 

2. ay 107,67±35,12 (102,5) 93,91±25,42 (93,5) 0,468 

6. ay 103,67±26,40 (99) 94,83±31,05 (94,5) 0,392 

+
p 0,311 0,545  

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,463 0,308 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,244 0,537 

2. ay-6. ay 
++

p 0,753 0,749 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

 

 Cinsiyetlere göre olguların başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki LDL kolesterol 

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

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay LDL kolesterol düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay LDL kolesterol düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.16.5. Cinsiyete Göre HDL Kolesterol Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre HDL Kolesterol düzeyi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 70: Cinsyete göre HDL Kolesterol bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın HDL Kolesterol 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 39,83±8,16 (41) 51,91±14,45 (51,5) 0,050* 

2. ay 46,50±11,88 (45) 53,17±14,42 (51,5) 0,299 

6. ay 47,33±12,37 (45,5) 55,91±13,30 (52,5) 0,126 

+
p 0,183 0,002**  

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,140 0,160 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,115 0,014* 

2. ay-6. ay 
++

p 0,673 0,020* 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

 

 Kadınların başlangıç HDL Kolesterol düzeyleri, erkeklerden istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Cinsiyetlere göre olguların 2. ay ve 6. aylardaki 

HDL Kolesterol düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05).  

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay HDL Kolesterol düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay HDL Kolesterol düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıç 

HDL Kolesterol düzeyine göre 2. ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim 

görülmezken (p>0.05); başlangıca göre 6. ayda görülen artış istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0.05). 2. ay HDL Kolesterol düzeyine göre 6. ayda görülen artış 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05).  
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Şekil 33: Grup içi HDL Kolesterol değerlerinin cinsiyete göre değerlendirilmesi 

 



 143 

4.16.6. Cinsiyete Göre Kolesterol Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre Kolesterol düzeyi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 71: Cinsiyete göre Kolesterol bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın Total Kolesterol 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 169,00±39,08 (172) 168,96±41,01 (162,5) 0,586 

2. ay 173,17±39,51 (162,5) 163,33±33,55 (163) 0,736 

6. ay 172,17±25,74 (166,5) 166,29±39,87 (167) 0,716 

+
p 0,607 0,909  

Başlangıç-2. ay ++p 0,833 0,375 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,917 0,703 

2. ay-6. ay 
++

p 0,753 0,503 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

 

 Cinsiyetlere göre olguların başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki Kolesterol düzeyleri 

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

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay Kolesterol düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay Kolesterol düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  



 144 

4.16.7. Cinsiyete Göre Faktör VII  Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre Faktör VII düzeyi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir 

 

Tablo 72: Cinsiyete göre Faktör VII bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın Faktör VII 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 83,67±21,10 (92) 92,04±19,88 (94,5) 0,378 

2. ay 82,83±15,98 (80,5) 98,04±22,29 (95) 0,203 

6. ay 74,33±17,89 (70,5) 97,71±32,27 (89) 0,082 

+
p 0,738 0,213  

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,893 0,077 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,600 0,520 

2. ay-6. ay 
++

p 0,116 0,658 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

 

 Cinsiyetlere göre olguların başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki Faktör VII düzeyleri 

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

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay Faktör VII düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay Faktör VII düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.16.8. Cinsiyete Göre vWf Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre vWf düzeyi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 73: Cinsiyete göre vWf bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın vWf 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 102,67±39,14 (86) 96,83±24,29 (97) 0,979 

2. ay 121,83±36,52 (131,5) 92,37±28,58 (88,5) 0,102 

6. ay 94,00±42,86 (95) 106,37±38,30 (100) 0,516 

+
p 0,135 0,190  

Başlangıç-2. ay ++p 0,173 0,338 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,345 0,415 

2. ay-6. ay 
++

p 0,462 0,059 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

 

 Cinsiyetlere göre olguların başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki vWf düzeyleri 

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

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay vWf düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay vWf düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.16.9. Cinsiyete Göre IL-6 Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre IL-6 düzeyi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 74: Cinsiyete göre IL-6 bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın IL-6 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 17,75±21,99 (10) 148,75±242,53 (15) 0,061 

2. ay 5,47±2,32 (6) 9,75±6,58 (7) 0,016* 

6. ay 7,75±3,14 (6,75) 12,17±19,94 (7,4) 0,481 

+
p 0,032* 0,001**  

Başlangıç-2. ay ++p 0,045* 0,001** 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,027* 0,001** 

2. ay-6. ay 
++

p 0,225 0,765 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test  

* p<0.05   ** p<0.01  

 

 Cinsiyetlere göre olguların başlangıç ve 6. aylardaki IL-6 düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>0.05); kadınların 2. aydaki vWf 

düzeyleri, erkeklerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05).  

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay IL-6 düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Başlangıçtaki IL-6 düzeyine göre 2. ay 

ve 6. aylarda görülen azalmalar istatistiksel olarak anlamlı iken (p<0.05); 2. aya göre 6. 

ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay IL-6 düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıçtaki IL-6 

düzeyine göre 2. ay ve 6. aylarda görülen azalmalar istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı iken (p<0.01); 2. aya göre 6. ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim 

görülmemiştir (p>0.05). 
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Şekil 34: Grup içi IL-6 değerlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması 
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4.16.10. Cinsiyete Göre IL-1ra Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre IL-1ra düzeyi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 75: Cinsiyete göre IL-1ra bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın IL-1ra 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 46,83±15,44 (40) 182,86±257,65 (62) 0,292 

2. ay 29,00±4,29 (29,5) 60,69±338,94 (41) 0,003** 

6. ay 33,83±16,75 (29) 40,91±26,94 (33) 0,406 

+
p 0,038* 0,001**  

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,028* 0,001** 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,248 0,001** 

2. ay-6. ay 
++

p 0,786 0,001** 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

* p<0.05   ** p<0.01  

 

 Cinsiyetlere göre olguların başlangıç ve 6. aylardaki IL-1ra düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>0.05); kadınların 2. aydaki IL-

1ra düzeyleri, erkeklerden istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01).  

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay IL-1ra düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Başlangıçtaki IL-1ra düzeyine göre 2. 

ayda görülen azalma istatistiksel olarak anlamlı iken (p<0.05); başlangıca göre 6. ayda 

anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 2. aya göre 6. ayda da istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay IL-1ra düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıçtaki IL-1ra 

düzeyine göre 2. ay ve 6. aylarda görülen azalmalar istatistiksel olarak ileri düzeyde 
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anlamlıdır (p<0.01). 2. aydaki IL-1ra düzeyine göre 6. ayda görülen azalma de 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<0.01). 
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Şekil 35: Grup içi IL-1ra değerlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması 
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4.16.11. Cinsiyete Göre tPA Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre tPA düzeyi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 76: Cinsiyete göre tPA bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın tPA 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 0,12±0,05 (0,11) 0,13±0,16 (0,07) 0,212 

2. ay 0,08±0,04 (0,07) 0,13±0,18 (0,06) 0,835 

6. ay 0,07±0,03 (0,06) 0,08±0,04 (0,07) 0,855 

+
p 0,009** 0,140  

Başlangıç-2. ay ++p 0,028* 0,506 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,028* 0,060 

2. ay-6. ay 
++

p 0,686 0,159 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

* p<0.05   ** p<0.01  

 

 Cinsiyetlere göre olguların başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki tPA düzeyleri 

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

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay tPA düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıçtaki tPA 

düzeyine göre 2. ay ve 6. aylarda görülen azalmalar istatistiksel olarak anlamlıdır 

(p<0.05).  2. aya göre 6. ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir 

(p>0.05). 

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay tPA düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.16.12. Cinsiyete Göre s TNF RI Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre s TNF RI düzeyi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 77: Cinsiyete göre s TNF RI bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın s TNF RI 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 3,15±0,58 (3,2) 3,12±0,67 (3,1) 0,735 

2. ay 2,75±0,59 (2,85) 2,62±0,79 (2,9) 1,000 

6. ay 2,71±1,11 (2,4) 2,26±0,68 (2,35) 0,567 

+
p 0,401 0,001**  

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,225 0,006** 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,249 0,001** 

2. ay-6. ay 
++

p 1,000 0,012* 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

* p<0.05   ** p<0.01  

 

 Cinsiyetlere göre olguların başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki s TNF RI düzeyleri 

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

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay s TNF RI düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay s TNF RI düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Başlangıçtaki 

s TNF RI düzeyine göre 2. ay ve 6. aylarda görülen azalmalar istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlıdır (p<0.01). 2. aya göre 6. ayda görülen azalma de istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 
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4.16.13. Cinsiyete Göre s TNF RII Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre s TNF RII düzeyi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 78: Cinsiyete göre s TNF RII bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın s TNF RII 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 7,33±1,92 (7) 8,41±2,28 (8,2) 0,233 

2. ay 7,10±1,59 (7,2) 8,16±3,06 (7,1) 0,604 

6. ay 9,45±3,03 (9,6) 6,82±2,34 (6) 0,055 

+
p 0,311 0,047*  

Başlangıç-2. ay 
++

p 0,833 0,502 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,173 0,027* 

2. ay-6. ay 
++

p 0,056 0,011* 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

* p<0.05   ** p<0.01  

 

 Cinsiyetlere göre olguların başlangıç, 2. ay ve 6. aylardaki s TNF RII düzeyleri 

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

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay s TNF RII düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay s TNF RII düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Başlangıçtaki s TNF RII 

düzeyine göre 2. ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); 

başlangıca göre 6. ayda görülen azalma istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 2. aya 

göre 6. ayda görülen azalma de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 
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4.16.14. Cinsiyete Göre Albümin Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre Albümin düzeyi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 79: Cinsiyete göre Albümin bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın Albümin 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 5,15±0,50 (5,17) 4,65±0,46 (4,57) 0,026* 

2. ay 4,76±0,25 (4,82) 4,69±0,47 (4,67) 0,534 

6. ay 4,60±0,60 (4,59) 4,46±0,61 (4,43) 0,697 

+
p 0,311 0,097  

Başlangıç-2. ay ++p 0,116 0,831 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,116 0,059 

2. ay-6. ay 
++

p 0,463 0,054 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

* p<0.05   ** p<0.01  

 

 Erkeklerin başlangıçtaki Albümin düzeyleri, kadınlardan istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyetlere göre olguların 2. ay ve 6. 

aylardaki Albümin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05).  

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay Albümin düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay Albümin düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.16.15. Cinsiyete Göre Kreatinin Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyetlere göre Kreatinin düzeyi değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 80: Cinsiyete göre Kreatinin bulgularının değerlendirilmesi 

Erkek Kadın Kreatinin 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

●
p 

Başlangıç 0,97±0,10 (1,0) 0,69±0,11 (0,7) 0,001** 

2. ay 0,90±0,12 (0,85) 0,68±0,09 (0,7) 0,001** 

6. ay 0,90±0,15 (0,90) 0,66±0,13 (0,65) 0,003** 

+
p 0,150 0,265  

Başlangıç-2. ay ++p 0,102 0,317 

Başlangıç-6. ay 
++

p 0,180 0,085 

2. ay-6. ay 
++

p 1,000 0,285 

 

● Mann Whitney U Test  +Friedman test   ++ Wilcoxon sign test 

  

** p<0.01  

 Erkeklerin başlangıçtaki kreatinin düzeyleri, kadınlardan istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.01). Erkeklerin 2. aydaki Kreatinin 

düzeyleri, kadınlardan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur (p<0.01). Erkeklerin 6. aydaki Kreatinin düzeyleri, kadınlardan istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.01).  

Erkek olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay Kreatinin düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Kadın olguların; başlangıç, 2. ay ve 6. ay Kreatinin düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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4.17. Bulguların İstatistiksel Analizi 

 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS 2008 Statistical Software 

(Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı 

istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma) yanısıra niceliksel verilerin 

karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup arası 

karşılaştırmalarında Student t test, normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup 

arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U test kullanıldı. Normal dağılım gösteren 

parametrelerin grup içi karşılaştırmalarında tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi 

anlamlılığa neden olan dönemin tespitinde Bonferroni test kullanıldı. Normal dağılım 

göstermeyen parametrelerin grup içi karşılaştırmalarında Friedman testi ve anlamlılığa 

neden olan dönemin tespitinde Wilcoxon işaret testi kullanıldı. Niteliksel verilerin 

karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi kullanıldı. Normal dağılıma uygunluk gösteren 

parametreler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson korelasyon analizi, normal 

dağılıma uygunluk göstermeyen parametreler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde 

Spearman’s rho korelasyon analizi kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirildi.  
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5. TARTIŞMA 

 

Periodontal hastalık patojen mikroorganizmalar ve konak yanıtı arasındaki 

ilişkiler sonucu meydana gelir ve bu ilişkiler hastalığın başlamasında, ilerlemesinde ve 

şiddetinde belirleyici rol oynamaktadır. Patojen mikroorganizma varlığı periodontal 

hastalığın başlangıcı için primer etiyolojik faktör olarak değerlendirilmesine rağmen, 

genetik, çevresel ve kazanılmış risk faktörleri hastalığın türü ve şiddeti üzerinde rol 

oynamaktadır [62;111].  

Diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirme işlemleri, etkin bir şekilde 

mikrobiyal yükü azaltmasının, sondalamada kanama indeksinde ve periodontal 

sondalama derinliğinde meydana getirdiği azalmanın, klinik ataşman kazancına izin 

vermesinin klinik çalışmalarda gösterilmesi ile periodontal hastalıkların cerrahi 

olmayan tedavisinde altın standart olarak değerlendirilmektedir [64;173]. Çalışmamızda 

test grubuna periodontal başlangıç tedavisi uygulanarak mikrobiyal yük azaltılmaya ve 

sistemik iltihapsal gösterge düzeyleri düşürülmeye çalışılmıştır. 

Periodontal başlangıç tedavisi sonrası ilk değerlendirme 2.ay ikinci 

değerlendirme ise 6.ayda gerçekleştirilmiştir. Periodontal başlangç tedavisi sonrası 

yeniden değerlendirme için uygun olan zaman diliminin en az üç hafta ve altı ay 

arasındaki süre olduğu bildirilmektedir. Periodontal dokularda meydana gelen iyileşme 

özellikle ilk altı hafta içerisinde tamamlanmaktadır [174;175]. Tedavi sonrası ilk 

haftada cep derinliğinde meydana gelen sığlaşmanın dişeti çekilmesi sonucu olduğu, 

devam eden 3 haftada meydana gelen sığlaşmanın KAD’ deki artış ile beraber olduğu 

bildirilmiştir [176]. Periodontal başlangıç tedavisi sonrası bağ dokusu tamiri için 4-8 

haftalık bir zaman dilimine ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir [176]. Bu yüzden 

çalışmamızda periodontal başlangıç tedavisi sonrası ilk değerlendirme, periodontal 

dokuların iyileşmesi için gereken 2 ay süre beklendikten sonra yapılmış ve uzun dönem 

takip için 6.ay izlenmiştir. 

Test grubuna uygulanan periodontal başlangıç tedavisi öncesi ve takip dönemine 

ait periodontal klinik bulgular incelendiğinde Pİ, PSD, DOKİ, DKK, KAD 

indekslerinde başlangıca göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı iyileşme 
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gözlendi. Test grubu başlangıç, 2.ay ve 6.ay periodontal bulgular arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulundu (p<0.001). Periodontal başlangıç tedavisi 

sonrası tüm parametrelerde gözlenen iyileşme yapılan mekanik tedavinin başarısını 

göstermektedir. Elde edilen sonuçlar beklenilen yönde  literatürle uyumludur 

[173;176;177].  

GAP tanılı hastaların bulunduğu test grubu içerisinde başlangıç PSD ölçüm 

değerleri erkeklerde istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek tespit edildi (p<0.05). 

Literatüre bakıldığında cinsiyet dimofizminin periodontal hastalık yatkınlığında mevcut 

olduğu ve erkeklerde kadınlara göre daha yüksek prevalansta gözlendiği 

bildirilmektedir. Bu durumun özellikle hastalık şiddeti arttıkça belirginleştiği 

vurgulanmaktadır [178;179]. 

GAP ataşman kaybının hızlı olduğu, erken yaşlarda başlayan tedavisi güç ve 

karmaşık olan bir periodontal hastalıktır. GAP’in tedavisinde erken teşhis önemli yer 

tutmaktadır. İlgili literatürler incelendiğinde, mekanik tedavinin tamamlandığı gün 

verilen antimikrobiyal tedavi kombinasyonuna GAP’e sahip hastaların iyi yanıt verdiği 

gözlenmiştir [64;180]. Haffajee ve ark. tarafından 2003 yılında yayınlanan derlemenin 

sonuçlarına göre antimikrobiyal ajan kullanımının kronik veya agresif periodontitis 

tedavisine yardım edebileceği ancak hastalara uygulanacak tedavideki optimum 

yaklaşımın açık bir şekilde belirlenmediği bildirilmiştir. Derlemede netlik kazanmayan 

durumlar; hangi ajanın, hangi infeksiyon için, hangi dozda ve hangi sürede 

kullanılacağı, hangi bireylerin sistemik antibiyotik kullanımından tedavinin hangi 

aşamasında en çok yarar sağlayacağıdır. Ayrıca antibiyotik direnci ve antibiyotik 

kullanımı sonucu oral mikrobiyotanın istenmeyen yönde değişimi gibi durumlarda 

belirtilmiştir [76]. Daha fazla araştırmaya periodontal hastalığa sahip bireylerde 

optimum tedavi planlaması yapılabilmesi için ihtiyaç duyulmaktadır. Herrera ve ark. 

tarafından 2008 yılında yayınlanan başka bir çalışmada ise mekanik tedaviyi 

destekleyici antibiyotik kullanımıyla ilgili standart bir protokol olmadığı belirtilmiştir. 

Eğer antimikrobiyal ajan kullanılması planlanıyorsa mekanik tedavinin tamamlandığı 

gün, bir haftadan uzun sürmeyecek şekilde ve yeterli kalitede/dozda uygulanması 

önerilmektedir. Antimikrobiyal ajanların; şiddetli ve ilerleyen periodontal hastalık 

tiplerine sahip özel hasta gruplarında ve mutlaka vaka bazında değerlendirme yapılarak 

uygulanması gerekliliği bildirilmiştir [181]. Çalışmamızda KVH riski, GAP ve sağlıklı 
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kontroller arasında karşılaştırma yapılarak incelenirken, test grubuna uygulanan 

mekanik tedavinin tek başına, antimikrobiyal ajanların immünomodülatör etkileri 

olmadan,  KVH ile ilişkili parametreler üzerinde yarattığı değişiklik de izlenebilmiştir. 

Periodontitis infeksiyöz doğalı bir hastalıktır ve periodonsiyumun lokal 

inflamasyonu şeklinde kendini gösterir. Yapılan çalışmalarda bu lokal inflamasyonun 

sistemik etkileri de gösterilmiştir [11;84]. Geleneksel olarak periferal kandaki lökosit 

(WBC) düzeyi bireyin sistemik bir infeksiyon ya da inflamasyondan muzdarip olup 

olmadığının araştırılmasında ya da tanı konulmasında kullanılan bir göstergedir. 

Çalışmalar periodontal hastalığın yaygınlığı ve şiddeti arttıkça periferal lökosit sayısının 

arttığını bildirmektedir [95]. MDP ve periodontal cep içerisinde bulunan  çok sayıdaki 

gram (-) anaerobik mikroorganizmalar ve endotoksinleri nötrofiller ve monositler 

üzerinde bulunan reseptörleri etkileyerek sistemik savunma silahı olarak kabul edilen 

akut faz reaktanlarının yüksek düzeyde salgılanmasına neden olurlar [95;136]. 

İnfeksiyon, var olan hiperlipidemi ile sinerjik şekilde etkileşerek ateroskleroz ve 

ateroskleroz ile ilişkili hastalıkların ilerlemesine neden olur [95]. Yapılan çalışmalarda 

periodontal hastalıkla ilişkilendirilen bu mikroorganizmalar koroner arter biopsi 

titrelerinde tespit edilmiştir [182]. 

İnfeksiyonların KVH riski oluşturabileceğine dair hipotez yaklaşık 100 yıl kadar 

önce Osler ve ark. tarafından ortaya atılmıştır [183]. Dental infeksiyon ve KVH 

arasında muhtemel ilişkiyi inceleyen vaka kontrol çalışmaları ilk olarak 1988 ve 1989 

tarihlerinde yayınlanmıştır [6;184]. 1989 tarihinde Mattila ve ark. tarafından yapılan 

çalışma, dizayn olarak vaka-kontrol şeklinde planlanmış ve iki ayrı grup üzerinde 

yürütülmüştür. Gruplardan biri akut miyokard enfarktüsü geçirmiş 100 hasta bireyden, 

diğeri ise 102 sağlıklı bireyden oluşturulmuştur. Çalışmaya dahil edilen bireylerden 

serum Total Kolesterol, Trigliserit ve HDL Kolesterol düzeylerinin değerlendirilmesi 

için kan örnekleri alınmıştır. Periodontal durum ise ‘total dental indeks’ adı verilen 

inceleme yöntemi ile değerlendirilmiştir. Kullanılan yöntemde 0-10 rakamları arasında 

bir rakam verilerek, bireyin sahip olduğu ağızdaki mevcut infeksiyon (periapikal 

lezyon, çürükler, vertikal kemik kayıpları, furkasyon tutulumları vb) durumu 

skorlanmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin sigara kullanımı, DM, insülin direnci için C 

peptid düzeyleri, sosyoekonomik durumları değerlendirmeye alınmıştır. Serum Total 

Kolesterol konsantrasyonları enzimatik metod ile belirlenmiştir. Akut miyokard 
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infarksiyonu geçiren hastalarda sigara kullanımının daha yaygın olduğu, HDL 

Kolesterol düzeyinin daha düşük olduğu, Trigliserit ve C peptid düzeyinin daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Serum Total Kolesterol düzeyi miyokard infarksiyonu ile 

ilişkili bulunmamıştır. Dental durumun hasta grubunda daha kötü skorlandığı 

saptanmıştır. Dolayısıyla araştırma sonucuna göre periodontal hastalık veya diş 

çürüklerinin ya da ikisinin birlikte akut miyokard infarksiyonu geçiren hastalarda yaş ve 

cinsiyet eşleşmesi yapıldığı taktirde daha yaygın olduğu belirtilmiştir. Bizim 

çalışmamızda test ve kontrol grubu hastalar yaş ve cinsiyet olarak eşit düzeyde 

alınmaya çalışıldı ve bu durum istatistiksel olarak da teyit edildi. Sigara kullanımının 

Total Kolesterol, Trigliserit ve LDL Kolesterol düzeyinde artışa neden olduğu, HDL 

kolesterol düzeyini ise düşürdüğü bildirilmiştir [30;31]. Çalışmamıza katılan bireylerin 

sigara kullanan ya da daha önce sigara kullanmış bireyler olmamasına özen gösterildi. 

Trigliserit, HDL Kolesterol ve Total Kolesterol düzeyleri incelendiğinde; test grubunun 

Trigliserit düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 

(p<0.05) tespit edildi. HDL Kolesterol değerlerinin GAP grubunda sağlıklı kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı şekilde düşük (p<0.01) olduğu 

tespit edildi. Yapılan mekanik tedavi sonrası parametrelerde meydana gelen düzelme ile 

kontrol grubuna yaklaşan iyileşmeler kaydedildi ve 2. aydan itibaren Trigliserit 

değerleri arasında istatistiksel anlamlılık tespit edilmezken, HDL Kolesterol değerleri 

arasındaki istatistiksel anlamlılık ise (p<0.05)  düzeyinde saptandı. Total Kolesterol 

düzeyinin sağlıklı kontrol grubu ve GAP grubu arasında isatistiksel olarak anlamlı farka 

sahip olmadığı (p >0.05) saptandı.  

Thompson ve ark. tarafından 1995 yılında yayınlanan prospektif çok merkezli 

çalışmaya, büyük çoğunluğu (%80) 45-69 yaş aralığında, %72 ‘sinin sigara kullanıcısı 

yada önceden sigara kullanıcısı olan toplam 3043 anjiografi yapılan anjina pektoris 

hastası dahil edilmiş ve bu grup iki yıl izlenmiştir. Başlangıç değerlendirmeler için 

hastalardan, trombofilik durum veya endotelyal yaralanma göstergeleri olan bazı 

hemostatik faktörlerin analizi istenmiştir. Değerlendirilen parametreler; trombosit 

fonksiyon ve sayısı, Fibrinojen, fibrinopeptid A, vWf, Faktör VIII, antitrombin III, 

plazminojen, tPA, plazminojen aktivatör inhibitör tip 1, hematokrit, lökosit, Total 

Kolesterol, Trigliserit, CRP. İncelenen çeşitli hemostatik parametreler arasında sadece 

Fibrinojen, vWf ve tPA antijen düzeyleri güçlü ve direkt olarak koroner durumlar ile 

ilişkilendirilmiştir. Takip döneminde koroner rahatsızlık yaşayan bireylerin başlangıç 
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vWf antijen konsantrasyon düzeyi koroner bir problem yaşamayan diğer bireylere göre 

ortalama %8,5 daha yüksek, tPA antijen düzeyleri %10,2  daha yüksek ve Fibrinojen 

düzeyleri %6,5 daha yüksek tespit edilmiştir. Ayrıca Fibrinojen düzeyi ile VKİ ve yaş 

pozitif yönde, vWf antijen konsantrasyou da yaşla pozitif olarak ilişkilendirilmiştir. 

CRP düzeyinin anlamlı bulunan diğer parametrelerden daha az olmak üzere koroner 

durumlar ile ilişkisi tespit edilmiştir. Bu tez çalışmasında periodontal hastalığı olan 

ancak başka sistemik bir hastalığı olmayan bireyler üzerinde çalışıldı. GAP’e sahip test 

grubu bireylerinde tPA düzeyi kontrol grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı yüksek (p<0.001), vWf düzeyi kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksek (p<0.005) tespit edildi. Fibrinojen düzeyinin sağlıklı kontrol grubu ve 

GAP grubu bireyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farka sahip olmadığı (p >0.05) 

saptandı. Fibrinojen parametresine ait uyumsuzluk iki araştırmaya ait yaş 

ortalamalarının farklı olması ve/veya sigara içiciliği arasındaki farklılık ile 

ilişkilendirilmiştir.  Araştırmamızda test grubuna 19-35 yaş aralığına sahipti, yapılan 

çalışmaya dahil edilen bireyler 45-69 yaş aralığında belirlenmiştir. Fibrinojen yaş ve 

sigara kullanımı ile pozitif yönde ilişkili ayrıca kadın cinsiyet (bizim çalışma 

populasyonumuzun %80’ini kadınlar oluşturmuştur)  ile negatif yönde ilişki gösteren 

bir parametredir.  

Ebersole ve ark.’nın 1997 yılında yayınlanan kesitsel çalışmalarında yaşları 35-

55 arasında değişen 40 kronik periodontitis tanılı ve 35 sağlıklı bireyin serum CRP ve 

haptoglobin düzeyleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın kendi içinde gerçekleştirilen 2. 

fazında kronik periodontitis grubu içerisinden 38 birey daha uzun soluklu bir planlama 

ile 6 ay boyunca takip edilmiş ve her iki ayda bir periodontal indeks kayıtları tekrar 

alınmıştır. Tekrar kendi içinde oluşturulan 3. faz için 2. faz içine dahil edilen 

bireylerden 34 kronik periodontitis hastası rastlantısal olarak dört gruba ayrılmıştır. 

Gruplardan biri plasebo tedavisi, diğer üç grup farklı dozlarda antiinflamatuar olan 

Flurbiprofen (5, 15, 50 mg günde iki defa olmak üzere) grubu bir ilacı iki yıl boyunca 

almıştır. Hastalar her altı ayda bir defa mekanik tedavi almıştır. CRP ve haptoglobin 

parametreleri ELISA yöntemi ile serumda değerlendirilmiştir. Sağlıklı bireylerin serum 

CRP değerleri 2.17±0.41mg/l olarak tespit edilmiş ve bu değer kronik periodontitis 

hastalarında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksek saptanmıştır (p<0.001). 

Sağlıklı bireylerin serum haptoglobin değerleri 1.12±0.78 g/l olarak tespit edilmiş ve bu 

değer kronik periodontitis hastalarında ileri düzeyde anlamlı yüksek saptanmıştır 
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(p<0.001). Yalnızca mekanik tedavi uygulanan gruba ait CRP düzeyinin çalışma 

boyunca değişmediği gözlenmiştir. 50 mg Flurbiprofen ile tedavi edilen gruba ait CRP 

düzeyinde iki yıl sonunda %40-50 oranında azalma tespit edilmiştir. Daha az dozlarda 

Flurbiprofen kullanan grupların CRP düzeylerinde tutarlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir. Haptoglobin düzeyi bir yıl sonunda plasebo grubunda azalırken, 50mg 

Flurbiprofen ile tedavi edilen gruba ait Haptoglobin düzeyinin sürekli azaldığı ve 15. ay 

ile beraber istatistiksel olarak anlamlı azalma gösterdiği tespit edilmiştir [94]. Bizim 

araştırmamızda hs-CRP düzeyinin GAP grubu bireylerde sağlıklı kontrol grubuna göre 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p<0.01) tespit edildi. 

Test grubunun başlangıç ve periodontal başlangıç tedavi sonrası 2.ay ve 6.ay hs-CRP 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık saptandı (p<0.01) 

Test grubu ile kontrol grubu hs-CRP değerleri arasındaki fark azalarak 6. ay sonunda 

istatistiksel olarak anlamlı tespit edilmedi (p>0,05).  Bu bulgular mekanik tedavi ile 

başlayan iyileşmenin bu dönemde hala devam ettiğini ve test grubuna ait değerlerin 

kontrol grubu ile karşılaştırılabilir noktaya geldiğini göstermektedir. Araştırmalar 

arasındaki mekanik tedavinin serum CRP düzeyinde oluşturduğu farklı değişimler; 

kronik periodontitis ve GAP’ e sahip olan çalışma populasyonlarının farklı olması ile 

açıklanabilir. GAP kronik periodontitis ile karşılaştırıldığında daha şiddetli sistemik 

iltihapsal yanıt oluşturması beklenen bir durumdur [95;185]. Çalışmamızda nefelometri 

yöntemi ile değerlendirilen CRP değeri, daha hassas olan hs-CRP olarak analiz edildi. 

KVH riskinin değerlendirilmesi için araştırmalarda yalnızca serumda iltihapsal 

göstergelerin analizinden yararlanılmamıştır. Karotid intima-media kalınlığı, brakiyal 

arterde değerlendirilen endotel- bağımlı vazodilatasyon ölçümü gibi farklı yöntemler ile 

bu ilişki desteklenmeye çalışılırken, Beck ve ark.’nın 1998 tarafından yılında 

yayınlanan derleme çalışmalarında KVH ve periodontitis arasındaki ilişki ile ilgili elde 

ettikleri sonuçlar arasında arteria carotisin tunica intimasında CMW titrelerinin yüksek 

ölçülmesi ve serebral enfarktüslerde dental infeksiyonlara sıklıkla rastlanması 

bulunmaktadır [186]. 

Hujoel ve ark.’nın 2000 yılında yayınlanan prospektif kohort çalışmalarında 

koroner kalp hastalğı ve periodontal hastalık arasındaki ilişkinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Yaşları 25-74 aralığında değişen, daha önce KVH hikayesi olmayan 

toplam 8032 birey çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma populasyonundaki 1859 birey 
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periodontitis, 2421 birey gingivitis ve 3752 sağlıklı olarak belirlenmiştir. Çalışma 

sonucunda periodontal durumun demografik faktörler, yaşam tarzı ve genel sağlık 

durumu ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 

periodontitis ve gingivitise sahip bireylerin erkek ve daha az eğitim düzeyine sahip 

olduğu saptanmıştır. Periodontitis grubu bireylerinin daha yaşlı olduğu istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde kaydedilmiştir. Periodontitis tanısı konulan bireylerde ayrıca DM 

bulunma ihtimali ile sigara ve alkol tüketmi daha yüksek düzeyde tespit edilmiş. 

Çalışma sonucunda koroner kalp hastalığı ile periodontal hastalık arasında tatmin edici 

bir ilişki olmadığı görüşü savunulmuştur [187]. Araştırmamızda böyle bir ilişkiden 

bahsedilebilmektedir çünkü KVH ile periodontal hastalık arasında ortak risk faktörü 

olarak değerlendirilen yaş, sigara kullanımı, DM gibi durumların etkileri; 35 yaş altında 

olan, hayatında sigara kullanmamış, ailesinde ve kendisinde DM bulunmayan bireylerin  

çalışmaya dahil edilmesi ile mümkün olabildiği kadar ortadan kaldırıldı. Test grubunu 

oluşturan bireyler periodontal hastalığın en şiddetli formlarından birine sahipti ve bu 

durumun tüm sisteme yansıyan iltihapsal etkileri sağlıklı kontrol grubu ile 

karşılaştırılabildi. İki çalışmanın demografik yönden ve değerlendirmeye alınan kriterler 

bakımından çok farklı planlandığı düşünülmektedir. 

Karaciğerden plazma proteinlerinin salınımı, IL-6 ve diğer proinflamatuar 

sitokinler, hepatik protein sentezini değiştirerek; CRP, serum amiloid A ve Fibrinojen 

sentezini artırırken; albümin ve lipoprotein sentezini azaltmaktadır [54]. Loos ve ark. 

tarafından 2000 yılında yayınlanan bir çalışma KVH ile ilişkili bulunan CRP, IL-6 gibi 

akut faz yanıtı parametreleri ile periodontal hastalık arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmiştir. Çalışmaya her grup için yaş ortalaması 42 olan 53 lokalize, 54 

generalize periodontitis hastası ve 43 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Çalışmada 

Trigliserit,  HDL Kolesterol ve ve LDL Kolesterol, VKİ değerleri karşılaştırma için 

kullanılan dislipidemi ile ilişkili parametreler olmuştur. Generalize periodontal hastalığa 

sahip bireylerin daha yoğun sigara kullandığı kaydedilmiştir. CRP değerlerinin kontrol 

grubuna göre yüksek olduğu tespit edilmiştir  (p=0.030 ) ve CRP’nin generalize 

periodontitis grubunda IL-6 düzeyi ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Gruplara ait 

kolesterol değerleri referans aralığında kaydedilmiştir [95]. Araştırmamızda Kolesterol 

düzeyinin sağlıklı kontrol grubu ve GAP grubu bireyleri arasında isatistiksel olarak 

anlamlı farka sahip olmadığı (p >0.05) tespit edildi. hs-CRP ve IL-6 düzeylerinin  GAP 

grubu bireylerinde sağlıklı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak ileri derecede 
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anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p<0.01) ancak mekanik tedavi sonrası 2. ayda sağlıklı 

ve test grupları arasındaki hs-CRP ve IL-6 düzeyleri arasındaki bu farkların istatistiksel 

olarak anlamlı saptanmadığı gözlendi (p >0.05), bu iki parametrenin biribiri ile olan 

pozitif yöndeki ilişkisi daha önce yapılan çalışmalarda gösterilmiştir [54;58].  

DM hastalarında Trigliserit yüksekliği ve HDL düşüklüğü ile karakterize 

dislipidemi gözlenmektedir. Hiperlipidemi ise kandaki Trigliserit, Total Kolesterol ve 

LDL Kolesterol konsantrasyonunun artması ve HDL Kolesterol düzeyinin azalması 

durumunu tanımlamaktadır. Noack ve ark. 2000 yılında yayınlanan araştırmalarına 40-

70 yaş aralığındaki 100 birey dahil edilmiştir. Hastalar bozulmuş glukoz tolerans 

durumuna sahip ancak DM olmayan (56 birey), hiperlipidemiye sahip (17 birey) ve 

normal metabolik duruma sahip kontrol grubu  (27 kontrol) olmak üzere 

sınıflandırılmıştır. PSD, KAD, Pİ ve sondalamada kanama değerleri ölçülmüştür. 

Hiperlipidemisi bulunan bireylerin PSD ölçüm değerlerinin (%73.4) kontrol grubu 

bireylerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (50.6%) [129]. Çalışmada 

Trigliserit düzeyi PSD arasında pozitif bir korelasyon tespit edilmiştir.  Araştırmada 

DM için risk faktörü olan bozulmuş glukoz toleransının periodontal hastalık için risk 

faktörü olmadığı ancak zarar görmüş lipit metabolizmasının periodontal hastalık için 

risk indikatörü olarak değerlendirilebileceği belirlenmiştir.  Çalışmamızda test grubu 

olgularının PSD düzeyleri, kontrol grubu olgularından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı yüksek (p<0.01) ve test grubunun Trigliserit düzeyi, kontrol grubundan 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek (p<0,05) tespit edildi. Araştırmamızda 

ayrıca HDL Kolesterol düzeyinin GAP grubu bireylerinde sağlıklı kontrol grubu 

bireylerine göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı şekilde düşük  (p<0.01) olduğu 

tespit edildi. 

Wu ve ark. 2000 yılında yayınlanan kohort çalışmalarında altı yıl boyunca, 

toplam 10146 bireyin Total Kolesterol, HDL Kolesterol, CRP düzeyleri ve çalışmaya 

katılan bireyler arasından 40 yaş ve üzeri olan 4461 bireyin plazma Fibrinojen 

düzeylerinin bağıl değişken olarak kullanıldığı bir inceleme gerçekleştirmişlerdir. 

Periodontal değerlendirme kapsamında hastalardan gingival indeks, diştaşı indeksi, 

periodontal cep derinliği ve periodontal ataşman kaybı düzeyleri kaydedilmiştir. 

Bireylerin yaş, cinsiyet, VKİ, sigara kullanım bilgileri değerlendirmeye alınmıştır. 

Çalışma sonucunda periodontal durumun zayıf olduğu bireylerde yükselmiş serum Total 

Kolesterol , CRP ve plasma Fibrinojen düzeyi saptanmıştır. Çalışma sonucu; Total 
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Kolesterol, CRP ve Fibrinojen düzeyleri periodontal hastalık ve KVH riski için 

muhtemel aracı faktörler olarak belirlenmiştir [156]. Bizim yürüttüğümüz çalışma 35 

yaş altı ve sigara kullanmamış bireyler üzerinde yapıldı. Sonuç olarak, başlangıç 

Fibrinojen düzeyinin sağlıklı kontrol grubu ve GAP grubu bireyleri arasında isatistiksel 

olarak anlamlı farka sahip olmadığı (p >0.05), Total Kolesterol düzeyinin sağlıklı 

kontrol grubu ve GAP grubu bireyleri arasında isatistiksel olarak anlamlı farka sahip 

olmadığı (p >0.05), hs olarak nefelometri yöntemi ile değerlendirilen CRP düzeyinin 

GAP grubu bireylerinde sağlıklı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p<0.01) ve HDL Kolesterolün GAP grubu bireylerinde 

sağlıklı kontrol grubu bireylerine göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı şekilde 

düşük  (p<0.01) olduğu tespit edildi. Sonuçlar arasında tespit edilen bazı korelasyon 

farklılıklarının; çalışmamızda HDL kolesterol, Total kolesterol ve Fibrinojen 

parametrelerine ait olduğu gözlenmektedir. Bahsi geçen  parametrelerin 

değerlendirilmesinde kullanılan çalışma metodu literatürde net bir şekilde 

belirtilmemiştir. Bu durum metoda yönelik karşılaştırmaya olanak sağlamamaktadır. 

Kolesterol bakımından farklılıklar ele alındığında araştırmamıza katılan bireylerin %80 

‘ni 35 yaş altı premenopozal dönemdeki kadınlar oluşturdu. Test grubumuzu oluşturan 

kadınlar üzerinde, premenepozal dönemde olmalarından kaynaklanan, östrojenin lipit 

profili üzerindeki Total ve LDL  Kolesterol düzeyinde meydana getirdiği azalmanın 

etkisinin gözlendiğine inanılmaktadır. Ayrıca Fibrinojen değerinin sigara kullanımı ve 

yaş ilerledikçe arttığı, ayrca kadın cinsiyetin Fibrinojen üzerine negatif yönde etkili 

olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Araştırmalarda sigara kullanan bireylerde 

düşük düzeyli sistemik iltihapsal bir yanıt oluştuğu yükselmiş CRP, Fibrinojen, IL-6 

düzeyleri ile saptanmıştır [31]. İki araştırmanın sahip olduğu demografik farklılıklar 

sonuçların birbiri ile uyumsuz olmasını açıklamaktadır. 

Premenapozal kadınlara göre erkeklerde KVH riski daha fazladır. Premenapozal 

kadınlarda östrojen hormonunun da etkisi ile HDL seviyeleri daha yüksek LDL 

seviyeleri ise daha düşüktür. Erkeklerde koroner arter hastalığı kadınlardan yaklaşık 10-

15 yıl önce başlar  ve hipertansiyon, diabet ve lipit anormallikleri bu riskleri etkiler. 

Ridker ve ark. tarafından 2000 yılında yayınlanan prospektif çalışmada kadınlar 

üzerinde CRP ve diğer inflamasyon göstergelerinin KVH öngörüsündeki önemi 

araştırılmıştır. 28263 sağlıklı gözlenen, postmenopozal dönemde bulunan kadın çalışma 

populasyonunu oluşturmuştur. KVH ile ilişkilendirilen hs-CRP, serum amiloid A, IL-6, 
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s ICAM-1, homosistein, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, 

apoliprotein A, apoliprotein B 100, Lipoprotein değerleri ölçülmüştür. Plazma hs-CRP 

(p<0,001), serum amiloid A (p=0,03), IL-6 (p=0,03), s ICAM-1 (p=0,03) değerleri 

başlangıçta yüksek olan bireylerin takip döneminde KVH geçirdiği belirtilmiştir. 

Benzer şekilde başlangıç plazma Total Kolesterol (p=0,01), LDL Kolesterol (p=0,03), 

homosistein (p=0,02), apoliprotein B 100 (p<0,001), Lipoprotein (p=0,03) ve Total 

Kolesterol’ün HDL Kolesterol’e oranı yüksek olan (p<0,001) bireyler takip döneminde 

KVH geçirmiştir. Başlangıç HDL Kolesterol değeri düşük olan bireyler (p<0,001) takip 

döneminde KVH geçirmiştir. Çalışmadan, 12 plazma değişkenine ait değerlendirmede, 

hs-CRP parametre düzeyinin KVH riski için en güçlü ve en önemli gösterge olduğu 

saptanmıştır [188]. Menapozdan sonra kadınlarda da KVH riski artar. Menapozdan 

sonra HDL seviyeleri azalan kadınlarda KVH riski de artmaktadır. Test grubumuzun 

büyük çoğunluğu premenopozal kadınlardan oluşmaktadır. GAP’e sahip daha genç 

bireylerde test grubu ile sağlıklı kontrol grubu arasında hs-CRP değerleri bakımından 

ileri düzeyde anlamlı fark tespit (p<0,001) edilmiştir ancak GAP grubu ve sağlıklı 

kontrol grubu arasında LDL ve Total Kolesterol düzeyleri arasında anlamlı fark 

saptanmamıştır. 

KVH ve periodontal hastalık arasındaki ilişkiyi araştıran bazı çalışmalarda böyle 

bir riskin varlığı tespit edilememiştir [189;190]. Hujoel ve ark. tarafından 2001 yılında 

yayınlanan kohort çalışmada 4027 birey üzerinde koroner kalp hastalığı durumları 

değerlendirilmiş. Çalışmanın amacı tüm potansiyel dental infeksiyon olasılıkları elimine 

edildiği taktirde (tüm ağız dişsizlik durumunun) koroner kalp hastalığına dair taşıdıkları 

riskin diğer bireylere oranla azalıp azalmadığının belirlenmesi olmuştur. 17 yıl takip 

dönemi sürecinde 1238 koroner kalp hastalığı ile ilişkili durum tespit edilmiş ve total 

dişsizlik durumunun koroner kalp hastalığı riskini azaltmadığı tespit edilmiştir. İlgili 

çalışmaya alınan bireylerin ağızdaki diş varlığına göre gruplandırıldığı gözlenmiştir 

[190]. Yapılan çalışmada dikkate alınmayan bazı noktalar; dişsiz bireylerin yer aldığı 

grupta mevcut olan periodontal veya dental infeksiyon şiddetinin belirlenmemesi, bu 

grubu oluşturan bireylerin periodontal sağlıklı veya şiddetli periodontal hastalığı olup 

olmadığının, herhangi bir medikasyon alıp almadıkları bilinmemesi. Çalışma 

periodontal durumu belirten kayıtların alınmaması ve biyokimyasal olarak iltihapsal 

göstergelerin incelenmemesi nedeni ile araştırmamız sonucu elde edilen bulgular ile 

karşılaştırılamamaktadır. 
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Beck ve ark. tarafından 2001 yılında yayınlanan kohort çalışmada, periodontitis 

ile arteria karotisin tunica intima ve tunica media bölgelerindeki kalınlaşmalar 

arasındaki muhtemel ilişki araştırılmış, iki yıl süren kesitsel çalışmalarda periodontal 

hastalığa sahip bireylerde tunica intima ve tunica media kalınlaşmasının 1mm’den fazla 

olma riskinin 30 % arttığı saptanmıştır [137]. 

VKİ'deki bir birimlik artış koroner arter hastalığı mortalitesinde %4-5 artışa 

neden olmaktadır. Obez bireylerde CRP ve lipoprotein(a) düzeylerinin de yüksek 

olduğu gösterilmiştir [37]. Noack ve ark. 2001 yılında yayınlanan çalışmalarına yaşları 

35-79 arasında değişen 174 birey dahil etmişlerdir. Çalışmaya katılan bireylerin CRP, 

Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol ve Trigliserit parametreleri 

incelenmiştir. Periodontal hastalık  durumu PSD, KAD ölçümleri ile değerlendirilmiştir. 

Alınan mikrobiyolojik örnekler immunfloresan mikroskobunda incelenerek bireylerin 

periodontal patojen profili belirlenmiştir. CRP düzeyi high- sensitivity radial 

immunodiffusion yöntemi ile analiz edilmiştir. Artmış serum CRP düzeyi ile 

subgingival periodontal mikroorganizma varlığı arasında güçlü bir ilişki tespit 

edilmiştir. CRP düzeyinin patojen-pozitif gruplarda çok daha yüksek olduğu 

gözlenmiştir. VKİ, Trigliserit ve Kolesterol düzeyleri yüksek olan bireylerde serum 

CRP düzeylerinin (4.06±5.55 mg/l) ve ataşman kayıplarının kontrol grubuna göre 

anlamlı düzeyde (1.70.±1.91 mg/l, p<0.05) yüksek olduğu saptanmıştır [96]. 

Araştırmamızda literatür ile uyumlu olarak VKİ ile hs-CRP ve Trigliserit parametre 

düzeyleri arasında pozitif yönde ilişki tespit edildi (p<0.05).  

Yapılan araştırmalarda aterosklerosis aktivitesi için değerlendirilen 

parametrelerde periodontal tedaviyi takiben düzelme gözlenirken [130;162-165], birkaç 

çalışma böyle bir ilişki kuramamıştır [166;167;187;189;190]. Howell ve ark. tarafından 

2001 yılında yayınlanan plasebo-kontrollü randomize prospektif çalışmada araştırmaya 

katılan bireyler tarafından ifade edilen periodontal sağlık durumları ile ilişkili KVH 

riski incelenmiştir. Çalışma populasyonu 2653 erkek bireyden oluşmuştur. Ortalama 

12.3 yıl takip süresi sonrası 797 ölümcül olmayan MI, 631 ölümcül olmayan felç ve 614 

kardiyovasküler ölüm gerçekleşmiştir. Başlangıçta periodontal hastalık varlığını 

bildiren bireylerde hafif düzeyde yüksek ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan 

rölatif risk tespit edilmiştir. Prospektif veri sonuçları, orta yaşlı erkek bireylerin 

kendileri tarafından ifade edilen periodontal durumların, olabilecek KVH için bir 
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öngörü sağlamayacağı yönünde bildirilmiştir [189]. Çalışmada periodontal durumu 

belirten kayıtların araştırma dışı bırakılarak hasta ifadelerinin dikkate alınması ve 

biyokimyasal olarak iltihapsal göstergelerin değerlendirilmemesi nedeni ile yapılan risk 

değerlendirmesinden sonuç alınamadığı düşünülmektedir. 

Li Li ve ark. tarafından 2002 yılında yayınlanan, hayvanlar üzerinde yapılan 

çalışmada tekrarlanan  sistemik P.gingivalis inokulasyonunun aterosklerozis gelişimi ve 

ilerleyişi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya 10 haftalık erkek tavşanlar dahil 

edilerek iki gruba ayrılmıştır. Gruplardan birine 10., 14. veya 24. haftalarda P.gingivalis 

inokulasyonu yapılmıştır. Proksimal arter lezyon miktarı histomorfometrik olarak 

incelenmiştir. 14. ve 24. haftalar sonunda farklılıklar gözlenmiştir. Çalışma sonucunda 

uzun süreli sistemik olarak P.gingivalis’ e maruz kalma durumunun aterosklerotik plak 

ilerleyişini hızlandırdığı gösterilmiştir [140]. 

Libby ve ark. 2002 yılında yayınlanan çalışmalarında inflamasyon ve 

aterosklerozis arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada HDL’nin ateroskleroza 

karşı koruyucu olduğu bildirilmiştir. Obezitenin sadece insülin direnci ve DM’a 

yatkınlaştırmadığı ayrıca aterojenik dislipidemiye katkıda bulunduğu belirtilmiştir. 

Adipoz dokudan TNFα ve IL-6 gibi sitokinlerin salgılandığı böylece obezitenin 

kendisinin inflamasyonu teşvik ettiği, lipoproteinlerden bağımsız olarak aterogenez 

etkisini arttırdığı bildirilmiştir. Akut inflamasyonun hemodinamikleri değiştirdiği, 

pıhtılaşma ve fibrinolitik sistemlerin bu yolla iskemik durumları hızlandırabileceği 

üzerinde durulmuştur. Kronik ekstravasküler infeksiyonların (gingivitis, bronşit vb) 

iltihapsal sitokinlerin extravasküler üretimini arttırabileceği ve aterosklerotik 

lezyonların oluşumunu hızlandırabileceğinden bahsedilmiştir. CRP, serum amiloid A, 

IL-6, IL-1ra gibi dolaşımda iltihapsal göstergelerde meydana gelen artış genelde akut 

koroner sendroma eşlik etmekte ve kısa dönemli kötü prognoz yaratmaktadır [135]. 

Çalışmamızda VKİ ile Trigliserit düzeyi arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak 

anlamlı (p<0.05) ve VKİ ile başlangıç HDL Kolesterol düzeyi arasında negatif yönde, 

istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05), VKİ ile başlangıç hs-CRP düzeyi arasında pozitif 

yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05).  

Katz ve ark. 2002 yılında yayınlanan çalışmalarına yaşları 19-61 arasında 

değişen, 9421 erkek ve 1169 kadın toplam 10590 İsrail askerini dahil etmişlerdir. 

Çalışma populasyonu dental ve medikal muayeneden geçirilmiştir. Bireylerin sigara 
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kullanımı, VKİ bilgileri kaydedilmiştir. Sistemik olarak Total Kolesterol, HDL 

Kolesterol, LDL Kolesterol ve Trigliserit düzeyleri incelenmiştir. Dental muayene 

Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN) ile değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmeye her çenede beş diş dahil edilmiş, sondalama derinliği dişlerin iki 

noktasından ölçülmüştür. Her sektan periodontal olarak  0-4 aralığında, sağlıklı ise 0 

olacak şekilde skorlanmıştır. Çalışma sonucu yaş ve VKİ değerleri ile Total Kolesterol, 

LDL Kolesterol ve Trigliserit düzeyleri arasında pozitif yönde ilişki, HDL Kolesterol 

düzeyi ile negatif yönde ilişki tespit edilmiştir. Sigara kullanım durumu ile Total 

Kolesterol, LDL Kolesterol ve Trigliserit düzeyleri arasında pozitif yönde ilişki, HDL 

Kolesterol düzeyi ile negatif yönde ilişki bulunduğu saptanmıştır. Geçmişte sigara 

kullanan bireylerin HDL Kolesterol hariç  olmak üzere plazma lipit düzeylerinin bu 

durumdan negatif yönde etkilendiği gözlenmiştir. CPITN skor 4, güçlü bir şekilde 

negatif yönde HDL Kolesterol ve pozitif yönde Total Kolesterol, LDL Kolesterol 

parametreleri ile ilişkili  bulunmuş ancak Trigliserit düzeyi ile arasında böyle bir ilişki 

tespit edilmemiştir. Aynı ilişki CPITN 3 için Total Kolesterol, LDL Kolesterol 

parametreleri için sağlanmıştır [128]. GAP grubu içinde yaş ile Trigliserit düzeyi 

arasında pozitif yönde ilişki tespit edilen bizim çalışmamızda Total Kolesterol, LDL 

Kolesterol, HDL Kolesterol parametreleri ile yaş arasında herhangi bir ilişki 

saptanmadı. VKİ değeri ile GAP grubu içinde yaş ile Trigliserit düzeyi arasında pozitif 

yönde, HDL Kolesterol  düzeyi ile arasında negatif yönde ilişki tespit edildi. Total 

Kolesterol, LDL Kolesterol parametreleri ile VKİ arasında herhangi bir ilişki 

saptanmadı. Çalışmamızda GAP grubuna ait Trigliserit düzeyi sağlıklı kontrol grubuna 

göre yüksek tespit edildi. GAP grubuna ait HDL Kolesterol düzeyi sağlıklı kontrol 

grubuna göre düşük tespit edildi. Total Kolesterol, LDL Kolesterol parametreleri 

arasında istatistisel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi. İki çalışma arasında özellikle 

Total Kolesterol ve LDL Kolesterol parametrelerine ait karşılaştırmalarda farklılık 

gözlenmektedir. Çalışmada Kolesterol değerlendirmeleri için kullanılan metod 

açıklanmamıştır. Bu bakımdan farklılığa açıklık getirilememektedir diğer taraftan iki 

araştırmanın çalışma populasyonu cinsiyet bakımından göz önünde bulundurulması 

gereken  farklı dengelere sahiptir. Benzer şekilde yaş aralığı bizim çalışmamızda çok 

daha genç bireyleri içine almaktadır. Sigara kullanımı çalışmamızda ortadan kaldırılan 

çevresel bir faktördür. İki çalışma arasındaki bu farklılıkların lipit metabolizması 

üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. 
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Buhlin ve ark.’nın 2003 tarihinde yayınlanan çalışmaları için 68 (36 erkek, 32 

kadın) periodontitis hastası ve 48 (23 erkek, 25 kadın) sağlıklı birey araştırmaya 

alınmıştır, çalışmaya dahil edilen bireylerin açlık kan plazma örnekleri glukoz, lipit, 

sistemik inflamasyon göstergeleri, sitokin değerlendirmeleri yapılmıştır. Periodontitis 

grubu içindeki 34 birey ve kontrol grubu içindeki 21 birey sigara kullanmış yada 

kullanan bireyler olarak kaydedilmiştir. Çalışmada düşük HDL Kolesterol düzeyi ve 

periodontal hastalık arasında ilişki tespit edilmiştir. KVH’ı bulunan periodontal 

hastalığa sahip bireylerin sağlıklı kontrol grubu bireylerine göre VKİ’nin daha yüksek 

olduğu saptanmıştır (ortalama VKİ 25.7-24.1, p<0.05). Glukoz düzeyinin sigara içen ve 

içmeyen alt gruplara bakılmaksızın perodontitis grubunda yüksek olduğu gözlenmiştir 

(p<0.001). Akut faz reaktanlarından CRP (p<0.015) ve Fibrinojen (p<0.001) 

düzeylerinin periodontitis grubunda yüksek olduğu tespit edilmiştir. CRP düzeyi sigara 

kullanımına ait alt gruplarda önemli düzeyde farklılık göstermemiştir [191]. Bizim 

çalışmamızda Fibrinojen düzeyinin GAP grubu ve sağlıklı kontrol grubu arasında 

isatistiksel olarak anlamlı farka sahip olmadığı (p >0.05) tespit edildi. hs-CRP düzeyinin 

GAP grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu  (p<0.01) ve HDL Kolesterol düzeyinin GAP grubunda sağlıklı 

kontrollere göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı şekilde düşük (p<0.01) olduğu 

tespit edildi. VKİ bakımından GAP grubu olgularının sağlıklı kontrol grubu olgularına 

göre VKİ değerleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.05). 

Çalışma ile korelasyon göstermeyen tek parametre olan Fibrinojen, Buhlin ve ark. 

tarafından yapılan çalışmada nefelometri metodu kullanılarak analiz edilirken, 

çalışmamızda Clauss metodu kullanılarak tespit edildi. İki araştırmanın çalışma 

populasyonları arasında mevcut olan sigara faktörü ile beraber çalışmamızın %80 

kadarını oluşturan kadın populasyonunun özellikle iki çalışma arasındaki Fibrinojen 

değerlerine ait farklılığı açıkladığı düşünülmektedir [31]. 

Craig ve ark.’nın 2003 yılında yayınlanan çalışmalarında periodontal hastalığa 

sahip bireyler ve sağlıklı kontrol grubuna ait serum hs-CRP,  glukoz, Albümin, 

Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserit, LDL Kolesterol ve Demir düzeyleri 

incelenmişdir. Çalışmaya katılan bireylerin 19-70 yaş aralığında olduğu ve periodontal 

hastalığa sahip bireylerin %77‘ nin erkek, sağlık grubunun ise %28’ nin erkek olduğu 

bildirilmiştir. Kolesterol ve LDL Kolesterol düzeylerinin hastalık ile beraber yükseldiği, 

HDL Kolesterol ve Demir düzeylerinin ise sağlık ile beraber yükseldiği gözlenmiştir. 
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hs-CRP, glukoz ve Kolesterol hastalık ilerleyişi ile yükselen parametreler olarak tespit 

edilmiştir. Hastalık ilerleyişinin yaş, erkek cinsiyeti ile ilişkili olduğu ve hastalık 

aktivitesinin yaş ve hs-CRP ile pozitif yönde ilişkili olduğu, Albümin ve Demir 

düzeyleri ile negatif yönde ilişkili olduğu saptanmıştır [192]. Araştırmamızda hs-CRP 

düzeyinin GAP grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p<0.01), HDL Kolesterol düzeyi GAP grubu 

bireylerinde sağlıklı kontrol grubu bireylerine göre istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı şekilde düşük (p<0.01) olduğu tespit edildi. Total Kolesterol ve LDL Kolesterol 

düzeylerinin sağlıklı kontrol grubu ve GAP grubu bireyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farka sahip olmadığı (p >0.05) tespit edildi. Test grubu Albümin düzeyi kontrol 

grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p <0.05). İki çalışma 

arasında Albümin ve Total Kolesterol parametreleri ile ilgili farklılıklar gözlendi. Test 

grubu populasyonumuzu oluşturan bireylerin %80‘ ni premenopozal dönemdeki 

kadınlar oluşturdu. Premenepozal dönemde östrojenin lipit profili üzerindeki anti-

aterojenik olan olumlu etkisi erkeklerden farklı olarak kadınlardaki KVH riskini ve 

Total ve LDL Kolesterol düzeyini düşürmektedir.  

KVH ve periodontal hastalık arasındaki ilişkinin araştırıldığı bazı çalışmalarda 

özellikle periodontal hastalık tanımlamasında ve ağıziçi kayıtların alınmasında belirli 

bir standart uygulanmadığı gözlenmektedir. Bu durum elde edilen bulguların 

karşılaştırılması, tartışılması ve sonuçların değerlendirilmesine olanak sağlamamaktadır. 

Scannapieco ve ark tarafından 2003 yılında yayınlanan bir derlemede son 36 yıl içinde 

konu ile ilgili olarak yapılan 1526 araştırma taranmıştır [3]. 18 kesitsel, 8 vaka-kontrol 

çalışmasının içinde bulunduğu ancak 31 araştırma dahil edilme kriterlerine uygunluk 

gösterebilmiştir. Değerlendirmeye alınan yayınların büyük çoğunluğunda ateroskleroz, 

KVH ve miyokard enfarktüsü ile periodontal hastalık arasındaki ilişkinin desteklendiği 

gözlenmiştir. Bunun yanısıra daha az sayıdaki bazı yayınlarda da böyle bir ilişkinin 

kurulamadığı gözlenmiştir [161;187;189;190]. Derlemeden elde edilen başlıca sonuçlar; 

periodontal hastalık aterosklerozun neden olduğu KVH ile ilişkili olabilir, uzun süreli 

epidemiyolojik ve kesitsel çalışmalar bu ilişkinin varlığını ve değerlendirmenin 

sağlamasını yapabilmek için gereklidir [3]. Bizim çalışmamız ise aradaki bu ilişkiyi 

pekçok parametre açısından destekler bulgular sunmaktadır. 
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Amar ve ark.’ nın 2003 yılında yayınlanan vaka-kontrol çalışmalarında şiddetli 

periodontal hastalık ile endotelyal disfonksiyon arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Çalışmada ayrıca serum Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserit, 

CRP, glukoz biyokimyasal parametreleri değerlendirilmiştir. Sigara kullanmamış 

sistemik olarak sağlıklı ilerlemiş periodontal hastalığa ve 42±10 yaş ortalamasına sahip 

26 birey test grubunu, kontrol grubunu ise 41±9 yaş ortalamasına sahip 29 sağlıklı birey 

oluşturmuştur. Periodontal hastalığa sahip bireylerin %39’ u, kontrol grubunu oluşturan 

bireylerin %38’ i bayanlardan oluşmuştur. Çalışma sonucu periodontal hastalığa sahip 

bireylerde brakiyal arterde endotelyal vazomotor disfonksiyon ve yükselmiş CRP değeri 

tespit edilmiştir. Kolesterol düzeyleri bakımından yalnızca HDL Kolesterol değerinin 

periodontal hastalığa sahip grupta daha düşük düzeyde olduğu saptanmıştır  [136]. 

Pussinen ve ark.’nın 2004 yılında yayınlanan kohort çalışmalarında yaş 

ortalaması 43±6.1 olan 30 periodontitis hastası periodontal tedavi öncesi ve sonrası 

HDL Kolesterol parametre düzeyi bakımından değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda 

periodontitisin HDL metabolizması üzerinde akut faz yanıtına benzer şekilde ancak 

daha hafif etkili olduğu, periodontitis’in HDL’ye ait antiaterojenik potansiyeli 

azaltabileceği bu nedenle koroner hastalık riskini arttırabileceği belirtilmiştir [193]. 

Çalışmamızda GAP grubunun HDL Kolesterol düzeyi sağlıklı kontrol grubu bireylerine 

göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı şekilde düşük (p<0.01) olduğu tespit 

edildi. Başlangıç ve periodontal tedavi sonrası 6. ay takip değerleri arasında tespit 

edilen  HDL Kolesterol düzeyindeki yükselme istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

(p<0.01) belirlendi ve bu yükselme sonucu periodontal tedavi sonrası 6.ay takip 

döneminde sağlıklı kontrol grubu ile arasındaki farklılık istatistiksel olarak sadece 

anlamlı kaydedildi (p<0,05).  

Joshipura ve ark.’nın 2004 tarihinde yayınlanan kesitsel çalışmalarına 47-80 yaş 

aralığında 468 erkek birey dahil edilmiştir. Bu bireylerde periodontal hastalık ve 

endotelyal disfonksiyon ile birlikte dislipidemi ile ilişkili olan parametreler incelenmiş 

böylece KVH ile periodontal hastalık arasındaki ilişki değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Çalışma sonucu periodontal hastalık ve Fibrinojen, Faktör VII ve s TNF RI, s TNF RII 

parametreleri arasında bir ilişki kurulamamıştır. Ancak CRP düzeyinin periodontal 

hastalığı olmayan bireylerde 30% oranında daha düşük olduğu, t PA, vWf, LDL 

Kolesterol düzeylerinin ise periodontal hastalığı olmayan bireylerde %11 oranında daha 
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düşük olduğu gözlenmiştir [194]. 30 GAP hastası ve 20 periodontal olarak sağlıklı birey 

olmak üzere toplam 50 bireyden oluşan bizim çalışmamızda Fibrinojen, Faktör VII 

parametrelerine ait değerlerin GAP hastaları ve sağlıklı kontrol grubu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farka sahip olmadığı (p >0.05) tespit edildi. GAP hasta 

grubunun s TNF RI, s TNF RII düzeylerinin, kontrol grubundan istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı yüksek olduğu (p<0.01), hs-CRP düzeyinin GAP grubunda sağlıklı 

kontrol grubuna göre istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

(p<0.01) saptandı. GAP grubuna ait tPA düzeyinin, sağlıklı kontrol grubundan 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksek olduğu (p<0.01). GAP grubuna ait vWf 

düzeyinin, sağlıklı kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu tespit edildi (p<0.05). LDL kolesterol düzeyinin GAP grubu ve sağlıklı kontrol 

grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farka sahip olmadığı (p >0.05) tespit edildi. 

İki çalışma arasında sadece  LDL Kolesterol, s TNF RI, s TNF RII parametrelerinde 

korelasyon sağlanamamıştır. LDL Kolesterol analizi için çalışmada metod 

belirtilmemiş, s TNF R için bizim çalışmamızda olduğu gibi  ELISA yöntemi 

kullanılmıştır. İki çalışma arasındaki  bahsi geçen parametrelere ilişkin farklılıklar daha 

önce yapılan çalışmaya katılan birey sayısının çok fazla olmasına, çalışma 

populasyonunun sadece erkeklerden oluşturulmasına ve yaş aralığının 40-75 arasında 

olmasına bağlanmaktadır. 

Mercanoglu ve ark. tarafından 2004 yılında yayınlanan bir araştırmada kronik 

periodontitis hastalarında periodontal başlangıç tedavisinin endotel fonksiyonları 

üzerine etkileri değerlendirilmiştir [162]. Çalışmaya yaş ortalamaları 45,07±7,26 olan 7 

kadın 21 erkek bireyden oluşan toplam 28 kronik periodontitis hastası ve yaş 

ortalamaları 44,39±6,31 olan 9 kadın 19 erkek bireyden oluşan toplam 28 periodontal 

olarak sağlıklı birey dahil edilmiştir. Hastalarda açlık kan şeker düzeyi, Total 

Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, VLDL Kolesterol, Trigliserit ve 

Sedimantasyon parametreleri incelenmiştir. Çalışmaya dahil edilen bireylerde VKİ 

değerlendirmesi ile Brakial Arter ölçümü yapılmıştır. Kronik periodontitis grubu ve 

sağlıklı kontrol grubu karşılaştırıldığında Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL 

Kolesterol, VLDL Kolesterol, Trigliserit değerleri arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. Ancak endotel fonksiyonları sağlıklı kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında kronik periodontitis hastalarında bozuk bulunmuştur. Yapılan 

periodontal başlangıç tedavisi sonrası kronik periodontitis hastalarının endotel 
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fonksiyonlarında anlamlı iyileşmeler meydana gelmiş, kontrol grubu ile 

karşılaştırılabilir düzeylerde tespit edilmiştir [162]. Bizim çalışmamızda da tedavi ile 

serum HDL Kolesterol, IL-6, s TNF RI, s TNF RII, hs-CRP düzeylerinde iyileşme 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Total Kolesterol ve LDL 

Kolesterol düzeyleri sağlıklı kontrol grubu ve GAP grubu bireyleri arasında isatistiksel 

olarak anlamlı (p >0.05) değildir. Çalışmalar bu bakımdan birbiri ile uyumludur. HDL 

Kolesterol düzeyi GAP grubu bireylerinde sağlıklı kontrol grubu bireylerine göre 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı şekilde düşük (p<0.01) olduğu tespit edildi. Bu 

farklılık iki araştırmada çalışma grupları arasındaki HDL Kolesterol düzeyinin 

etkilendiği demografik farklılıklarına yorulmuştur.  

İnfeksiyon ve yükselmiş serum C-reaktif protein (CRP) düzeyi  KVH için güçlü 

ve bağımsız bir risk faktörü olarak yapılan çalışmalarda kabul edilmiştir [23-26] 

D’Aiuto ve ark.‘ nın 2004 tarihli çalışmalarında ataşman kaybının 6mm’nin üzerinde 

olduğu şiddetli periodontitise sahip bireylerde periodontal tedavi sonucunda serum CRP 

düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı azalmalar bildirilmiştir. Araştırmalarında 

periodontitisin şiddeti ile serum CRP düzeyi ilişkilendirilmiş ve serum CRP 

düzeyindeki azalmanın en çok şiddetli periodontitis grubunda gözlendiği bildirilmiştir. 

[8;195].  Bu durum bizim de agresif periodontal hastalık gibi hızlı ilerleyen ve şiddetli 

seyreden bir periodontal hastalık sınıfında tedavi sonrası elde edilen hs-CRP 

düzeyindeki çarpıcı azalma ile uyumludur. Periodontal tedavi öncesi GAP grubunda hs-

CRP değeri sağlıklı kontrol grubundan ileri düzeyde anlamlı şekilde yüksek (p<0.01) 

saptanırken, periodontal tedavi sonrası hs-CRP düzeyi azalma göstererek 6.ay 

değerlendirme sonunda, sağlıklı kontrol grubu ile arasında olan istatistiksel farklılığın 

ortadan kalktığı gözlendi (p>0,05). Dolayısı ile KVH için güçlü bir risk faktörü kabul 

edilen hs-CRP düzeyinin periodontal başlangıç tedavi sonrası sağlıklı kontrol grubu ile 

karşılaştırılabilir düzeye indiği tespit edildi. 

D’Aiuto ve ark.’nın 2005 tarihli randomize olarak planlanan çalışmaları için 

ilerlemiş periodontal hastalığa sahip (6 mm’den daha derin sondalanabilir cep derinliği 

ve  30%’ dan fazla alveolar kemik kaybı) 65 bireyden üç test grubu oluşturulmuştur. 

Periodontal tedavi almayan 24 bireyden oluşan grup, periodontal başlangıç tedavisi 

uygulanan 21 bireyden oluşan grup ve periodontal başlangıç tedavisi ile beraber lokal 

antibiyotik uygulanan 20 bireyden oluşan grup 65 birey arasından rastlantısal olarak 

seçilmiştir. Periodontal ve sistemik inflamatuar yanıtlar (CRP, IL-6, Total Kolesterol, 
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LDL-Kolesterol) başlangıçta ve periodontal tedaviyi takip eden 2. ay tekrar 

değerlendirilmiştir. Periodontal tedavi gören iki grupta CRP düzeyinde tedavi almayan 

gruba göre azalma tespit edilmiştir. Tespit edilen azalmanın sigara içmeyen bireylerde 

daha belirgin olduğu gözlenmiştir. Antibiyotik uygulanan gruba ait serum IL-6 

düzeyinde azalma meydana gelmiştir. Lipit düzeylerinde çoğunlukla değişiklik tespit 

edilmemiştir. Çalışma bulguları periodontal hastalığın sistemik inflamasyon üzerinde 

hafif şiddette etkili olduğu şeklinde değerlendirilmiştir [130]. Bizim çalışmamızda hs-

CRP ve IL-6 düzeyleri tedavi öncesi değerleri ile tedavi sonrası 2. ve 6. ay değerleri 

arasında ileri düzeyde anlamlı bir azalma tespit edildi (p<0.01) ancak Total Kolesterol 

ve LDL-Kolesterol değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmadı. 

Bizim çalışmamız sonucu elde edilen HDL Kolesterol, hs-CRP, IL-6, IL-1ra gibi 

parametrelerde mekanik tedavi sonrası istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı düzelme 

(p<0.01) elde edilmesi ayrıca sağlıklı kontrol grubu ve test grubu arasında başlangıç hs-

CRP, HDL Kolesterol, IL-6, IL-1ra, tPA, TNF RII düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı farkların gözlenmesi (p<0.01) hızlı ilerleyen şiddetli periodontal 

hastalık formunun yarattığı sistemik inflamasyon yanıtının hafif şiddette olmadığını 

düşündürmüştür.  

Ateroskleroz oluşumunda periodontal hastalığın etkisi hayvan çalışmalarında da 

tespit edilmiş. Lalla ve ark.’ı tarafından bu etki ilk olarak periodontal patojen 

mikroorganizmaların aterosklerotik lezyonlarda varlıklarının belirlenmesi ve bu 

lezyonların oluşum sürecine katkılarının incelenmesi ile araştırılmıştır [139]. 

P.gingivalis’in beyaz tavşanlarda periodontal hastalığın şiddeti ile pozitif yönde anlamlı 

düzeyde ilişkili olduğu ve lipit birikimini arttırdığı gözlenmiştir. Kozarov ve ark. 

tarafından 2005 tarihinde yayınlanan bir yayında ise aterosklerotik lezyonlarda 

P.gingivalis ve A. actinomycetemcomitans  bakterilerine ait DNA tespit edilmiştir [196]. 

Hayvan deneylerinin sonuçları dikkate alınmalı ancak iyi değerlendirilmelidir. Dikkate 

alınması gereken nokta hayvan deneylerinde elde edilen bulguların insanlara direkt 

olarak uyarlanamayacağı ayrıca insan serum örneklerinde saptanan parametre düzeyleri 

ile karşılaştırılamayacağıdır. 

Paquette ve ark. tarafından 2007 yılında yayınlanan derlemelerinde amaçları 

KVH’ın patogenezi ve risk faktörlerinin temelde anlaşılmasının sağlanması 

amaçlanmıştır. Derlemede KVH ve periodontal hastalıklar arasındaki ilişkinin 

değerlendirildiği ilgili literatürler incelenmiştir. İnflamasyonun KVH patogenezinde 
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başlangıcından klinik komplikasyonlar ortaya çıkana kadar sürekli etkili olduğu ve baş 

rollerden birini oynadığı belirtilmiştir. İnflamasyonun aterogenezis üzerinde endotelyal 

hücre ekspresyonundan başlayarak yağlı çizgilenme gelişimine ve sonunda plak 

yırtılmasına kadar olan süreçte önemli rol oynadığı bildirilmiştir. İnsanlar üzerinde 

yapılan gözlemsel çalışmalar ve hayvan modelleri üzerinde yapılan deneysel 

çalışmalarda periodontal infeksiyon sonucu  sistemik olarak yansıyan iltihapsal yükün 

damarlarda meydana gelen bu inflamatuar olayları aralıksız devam ettirebileceği ortaya 

çıkmıştır. Periodontal infeksiyonun ve inflamasyonun azalmasını amaçlayan tedaviler 

sonucu KVH ile ilişkilendirilen serumdaki iltihapsal göstergelerin azalabileceği, 

damarsal yanıtların düzelebileceği gözlenirken, klinik olarak bu durumun MI veya felç 

riski üzerinde yarattığı değişiklik net olarak gösterilememiştir. Ayrıca klinisyenler ve 

hastalar tarafından periodontal müdehalenin koruyucu yararlarının farkındalığının 

yaratılması gerekliliğinden bahsedilmiştir [26]. Biz de bizim bulgularımızın hasta 

sayısının daha yüksek olduğu, daha uzun dönemli çalışmalar ile desteklenmesi ve 

aradaki ilişkinin netleştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Saxlin ve ark. tarafından 2008 yılında yayınlanan, periodontal hastalık ve lipit 

düzeyleri ile ilgili çalışma DM olmayan, sigara kullanmamış ve 30-50 yaş aralığındaki 

1297 birey üzerinde yürütülmüştür.  Serum Trigliserit, HDL Kolesterol ve LDL 

Kolesterol değerleri incelenmiştir.  Araştırma sonucunda normal kiloya sahip bireylerde 

serum lipit düzeyleri ile periodontal infeksiyon arasında bir ilişkiden bahsedilememiştir 

[121]. Bizim çalışmamız ise sigara kullanmayan, 35 yaş altı 30 kişiden oluşan GAP 

hasta grubunda Total Kolesterol ve LDL Kolesterol düzeylerinin sağlıklı kontrol grubu 

bireyleri ile karşılaştırıldığında isatistiksel olarak anlamlı farka sahip olmadığı (p 

>0.05), HDL Kolesterol düzeyinin GAP grubu bireylerinde sağlıklı kontrol grubu 

bireylerine göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı şekilde düşük ( p<0.01 ) 

olduğu tespit edildi. Çalışma grubumuza ait VKİ değerinin HDL Kolesterol ile negatif 

yönde ilişkili olduğu saptandı.  Çalışmalarda HDL Kolesterol’ün inflamasyonda önemli 

rol oynadığı bildirlmiştir [127]. Çalışmamızda HDL kolesterol düzeyi ile CRP arasında 

negatif yönde ilişki tespit edildi. 

Shi ve ark. tarafından 2008 yılında Agresif periodontal hastalığı olan bireyler 

üzerinde yapılan çalışmada sistemik inflamasyon göstergeleri değerlendirilmiştir. 150 

Agresif periodontitis hastası ve 94 sağlıklı birey çalışmaya dahil edilmiştir. KAD ve 

PSD değerleri ile serum protein parametreleri (total protein, Albümin, Globulin ve 
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Albümin/Globulin oranı) analiz edilmiştir. Çalışma sonunda Agresif periodontal 

hastalığı olan bireylerde serum Globulin düzeyinin yüksek, serum Albümin düzeyinin 

düşük, Albümin/Globulin oranının düşük olduğu saptanmıştır [119]. Bizim 

çalışmamızda GAP grubuna ait Albümin düzeyi, sağlıklı kontrol grubuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.05). Yapılan çalışmada serum 

Albümin düzeyi ELISA yöntemi ile değerlendirilirken, araştırmamızda Albümin 

nefelometri yöntemi ile değerlendirildi. İki çalışma arasında ilgili parametreye dair 

farklılığın kullanılan yönteme bağlı olduğu düşünülmektedir ki ELISA yöntemi 

hassasiyeti daha yüksek olan bir değerlendirme yöntemidir. 

Çalışmamıza katılan bireylerin VKİ 23,36±3.70 kg/m2 olduğu ve dünya sağlık 

örgütü sınıflamasına göre normal / kilolu sınıflarında yer aldıkları, kontrol grubundaki 

bireylerin VKİ 21,02±2.01 kg/m2 olup normal sınıfında yer aldıkları gözlenmektedir 

[39]. Kongstad ve ark. tarafından 2009 yılında yayınlanan çalışmada VKİ ile 

periodontal hastalık arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmaya 878 kadın ve 719 erkek 

dahil edilmiş. Çalışmaya katılan bireyler muayene edilmiş, klinik ataşman kaybı ve 

sondalamada kanama değerleri kaydedilmiştir. Araştırma sonucu klinik ataşman kaybı 

ile ilgili olarak obez bireylerin normal kilolu bireylere göre daha düşük tahmini rölatif 

riske sahip olduğu, sondalamada kanama değeri için obez bireylerin normal kilolu 

bireylere göre daha yüksek tahmini rölatif riske sahip olduğu tespit edilmiştir. VKİ’nin 

klinik ataşman kaybı düzeyi ile negatif yönde ilişkili olduğu, sondalamada kanama  

değeri ile pozitif yönde ilişkili olduğu saptanmıştır [197].  Bizim çalışmamızda da 

benzer şekilde test grubu olgularının VKİ düzeyleri kontrol grubu olgularının VKİ 

düzeylerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek tespit edildi (p<0.05). 

Monteiro ve ark. tarafından 2009 yılında yayınlanan bir araştırmada sistemik 

başka bir hastalığı olmayan, 22 kadın 18 erkek olmak üzere, 40 kronik periodontitis 

hastası ve 24 kadın 16 erkek olmak üzere 40 sağlıklı birey incelenmiştir. Gruplara ait 

yaş aralığı aynı ve 31-60 aralıkta tespit edilmiş, sigara kullanan bireyler çalışmaya dahil 

edilmemiştir. Sondalamada kanama ve PSD ölçümleri yapılarak sistemik olarak lökosit, 

IL-6 ve Total Kolesterol, Trigliserit , HDL Kolesterol ve LDL Kolesterol  düzeyleri 

VKİ değerleri de hesaplanarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda sağlıklı kontrol 

grubu ile karşılaştırıldığında, periodontitis hasta grubunda Trigiliserit düzeyinin yüksek 

(p=0,002), HDL Kolesterol düzeyinin ise düşük (p=0,0126) olduğu gözlenmiştir. Total 

Kolesterol ve LDL Kolesterol düzeylerinin gruplar arasında istatistiksel farklılık 
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göstermediği saptanmıştır. IL-6 düzeyinin periodontitis grubunda yüksek olduğu 

(p<0.05) tespit edilmiştir. HDL Kolesterol düzeyleri periodontitis grubunu oluşturan 

hastalarda, sağlıklı kontrol grubu bireylerine göre daha düşük saptanmıştır. Ayrıca 

sağlıklı kontrol grubu bireylerinin Trigliserit düzeyleri periodontitis grubu hastalarından 

daha düşük tespit edilmiştir [198]. Bizim çalışmamızda Total Kolesterol ve LDL 

Kolesterol düzeylerinin sağlıklı kontrol grubu ve GAP grubu bireyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farka sahip olmadığı (p >0.05) tespit edildi. GAP grubu 

bireylerinin IL-6 düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

yüksek (p<0.01) saptandı. HDL Kolesterol düzeyi GAP grubu bireylerinde sağlıklı 

kontrol grubu bireylerine göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı şekilde düşük 

(p<0.01) olduğu tespit edildi. GAP grubu bireylerinin Trigliserit düzeyi, kontrol 

grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek (p<0.05) gözlendi. 

Araştırmamızdan elde edilen bulgular yayın ile uyumludur. Ancak çalışmamızda test 

grubuna uygulanan periodontal başlangıç tedavisi sonrası sağlıklı kontrol grubundan 

daha faklı olan parametre değerlerinin gittikçe sağlıklı kontrol grubuna ait değerlere 

yaklaştığı tespit edildi. Çalışmamızda IL-6 değerinde saptanan ileri düzeyde anlamlı 

fark, GAP hastalık şiddetinin kronik periodontitise oranla daha fazla olması dolayısı ile 

hastalıkla ilişkili salgılanan sistemik proinflamatuar sitokin düzeyinin de daha şiddetli 

olduğunu düşündürmektedir [95;185]. 

Blaizot ve ark. tarafından 2009 yılında yayınlanan meta-analizde; 1989 ve 2007 

tarihleri arasında yayınlanan, periodontal hastalık ve KVH ile ilgili durumların 

araştırıldığı, kohort, kesitsel ve vaka-kontrol çalışmalar incelenmiştir. 218 araştırma ile 

başlanan meta-analiz inceleme, çalışmaların veri sunumundaki standardizasyon 

eksikliği nedeni ile 32’ ye düşmüştür. Çalışmada Amerikan Periodontoloji Derneği’ nin 

periodontal hastalığa klinik ataşman kaybının ölçümü ile ancak tanı konulabileceği 

yönündeki açıklaması üzerinde durulmuş dolayısı ile PSD, diş sayısı, periodontal 

nedenle kaybedilen diş sayısı hatta çalışmaya katılan bireylerin kendi ifadelerine 

dayanılarak alınan kayıtların ancak belki çok geniş çapta yapılan çalışmalar için 

kullanılabilecek değerlendirmeler olması gerektiği belirtilmiştir. Ancak böyle farklı 

kriterlerin yarattığı çeşitliliğin, çalışmaların karşılaştırılmasında zorluklara neden 

olduğu ve meta-analiz sonuçlarının dikkatli yorumlanmasını gerektirdiği sonucu 

çıkmıştır. Epidemiyolojik ve fizyopatolojik çalışmalar periodontal hastalık ve KVH 

arasındaki nedensel ilişkiyi açıklamıştır. Ancak  bu ilişkinin yalnızca nedensel olmadığı 
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da düşünülmelidir. Belirli genetik veya çevresel olarak katkıda bulunan faktörler (sigara 

kullanımı) her iki hastalık için risk oluşturmaktadır. Fizyopatolojik mekanizmaların 

açıklanmasına yönelik ortak risk faktörlerinin göz önünde bulundurulduğu çalışmalara 

gereksinim duyulduğu bildirilmiştir [199]. 

KVH ve periodontal hastalık arasındaki ilişkinin ortaya atıldığı ilk çalışmalarda 

periodontitis varlığında hastalarda oluşan  sistemik etkiler, değerlendirme tekniklerinin 

çok hassas olmaması nedeni ile tam olarak saptanamamıştır [3]. Günümüzde 

periodontal hastalıklardaki infeksiyonun şiddeti ve organizmanın buna verdiği sistemik 

inflamatuar yanıtlar, gelişmiş değerlendirme teknikleri ile daha hassas analiz edilmekte 

ve saptanabilmektedir. 

Periodontal hastalık ve KVH ilişkisi ile ilgili yapılan araştırmaların planlaması 

genellikle ilerlemiş yaşlarda olan ve kronik periodontitis tanılı bireyler üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmamız, daha önce konu ile ilgili araştırılmamış GAP hasta 

grubunda KVH riskinin, fazla sayıda sistemik parametre ile birlikte değerlendirildiği ilk 

çalışmadır. Çalışma ayrıca çalışmaya dahil edilen bireylerin hayat boyu sigara 

kulanmamış ve 35 yaş altı genç bireyler arasından seçilmesi bakımından da önem 

taşımaktadır. Bu bakımlardan tüm bulguların beraber karşılaştırılabileceği başka bir 

çalışma bulunamamıştır.  

 

Sonuç olarak; 

 

1. Test grubu hastalarının biyokimyasal bulguları sağlıklı kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında;  

hs-CRP, IL-6, IL-1ra, tPA, s TNF RI, s TNF RII, düzeyleri istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı yüksek (p<0,001),  

Trigliserit, vWf,  Albümin düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı yüksek 

(p<0,005),  

Test grubuna ait HDL Kolesterol düzeyi kontrol grubundan istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı düşük (p<0,001) tespit edildi. 

Fibrinojen, LDL Kolesterol, Faktör VII, Total Kolesterol ve Kreatinin 

parametreleri için test ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmadı (p>0.005). 
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2. Periodontal başlangıç tedavisi sonrası test grubunda 2. ve 6. aylara ait klinik 

değerlendirmelerde Pİ, PSD, DOKİ, DKK, KAD indeks değerlerinde;  

Başlangıç Pİ, DOKİ, PSD, KAD düzeylerine göre 2. ay ve 6. ay aynı indeks 

ölçümlerinin yeni değerlerinde gözlenen düzelmeler istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı bulundu (p<0.001).  

2. ay ve 6. ay DKK düzeyleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

farklılık bulundu (p<0.01). Başlangıç DKK değerlerine göre 2. ay ve 6. ay gözlenen 

artış istatistiksel olarak anlamlı tespit edildi (p<0.01, p<0.05). 2. ay DKK düzeyine göre 

6. ay DKK düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). 

Ancak 2.ay ve 6.ay Pİ değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmadı (p>0.005). 2. ay ve 6. ay DOKİ değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir azalma gözlendi  (p<0.005), 

 

3. Periodontal başlangıç tedavisi sonrası test grubuna ait biyokimyasal bulgularda; 

hs-CRP, IL-6, IL-1ra parametreleri başlangıç değerleri ile 2. ay ve başlangıç  

değerleri ile 6. ay değerleri arasında ileri düzeyde anlamlı fark, 

HDL Kolesterol s TNF RI, tPA parametreleri başlangıç değerleri ile 6. ay 

değerleri arasında ileri düzeyde anlamlı fark tespit edildi. 

 

4. Periodontal başlangıç tedavisi sonrası GAP tanılı hastaların sistemik iltihapsal 

göstergelerinde anlamlı iyileşmeler meydana gelerek kontrol grubu ile karşılaştırılabilir 

düzeylere girdiği gözlendi. 

 

5. Bulgular GAP tanılı hastalarda sağlıklı kontrol grubuna göre inflamasyon 

yükünün daha fazla olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

 

Sonuçlar bu durumun KVH için risk oluşturabileceği ve uygulanacak 

periodontal başlangıç tedavisi ile bu riskin azalabileceğini düşündürmüştür. 
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FORMLAR 

EK:1 HASTA ONAM FORMU 

 

     Tarih: 

 

 Dişeti hastalıkları ile kalp ve damar hastalıkları arasında bir ilişki olduğunu 

gösteren çeşitli araştırmalar mevcuttur. Kalp ve damar hastalıklarının ortaya çıkmasında 

şeker hastalığı, hipertansiyon, genetik yatkınlık, yaş ve sigara kullanımı haricinde 

iltihapsal durumlar, kolesterol, vücut kitle indeksi gibi çeşitli risk faktörleri rol 

oynamaktadır. Periodontal hastalıklar dişi çevreleyen ve destekleyen yumuşak ve sert 

dokuların yıkımı ile karakterize enfeksiyonlardır. Periodontal hastalıkların bir grubu 

kronik bir şekilde daha yavaş seyrederken daha erken yaşta gözlenen ve çok daha hızlı 

ilerleyen formları da mevcuttur. Sizin dahil olduğunuz hastalık grubu hızlı ilerleyen 

periodontal hastalıklar sınıfına girmektedir. 

 Diş-Dişeti hastalıklarının ve tedavisinin kalp ve damar sistemi üzerindeki 

etkilerinin araştırıldığı çalışmamız kapsamında; 

-Kliniğimizde radyografileriniz alınacak, ağız,diş ve dişetleriniz muayene edilecek. 

-Genel sağlık durumunuzu değerlendirmek için tedavi öncesi ve sonrası kan tahlilleriniz 

istenecek. 

-Diş ve dişeti hastalığınızın tedavisi yapılacaktır. 

  

Tedavime katkısı olmayan ancak tıbbi gelişime yarar sağlayacak bölümleri içeren bu 

araştırma hakkında bana verilen sözlü açıklamaları dinledim, hasta bilgilendirme 

formunu okudum ve hiçbir etki altında kalmaksızın bu araştırma projesine katılmayı 

kendi isteğimle kabul ediyorum. 

      

Hasta; Adı Soyadı:         İmza:

  

 

Doktor;  Adı ve Soyadı        İmza: 
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