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IL-1α  İnterlökin-1 alfa 
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ÖZET 

 

Tanyel M. Periodontitisli Bireylerde Görülen Genetik Polimorfizmler. İstanbul 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 
2010. 

Çalışmamızın amacı IL-1A +4845, IL-1B +3954, IL-1R pstI 1970, IL-1RN 
DSAT, IL-6 -174 ve TNF-A -863 gen polimorfizmlerinin 71 lokalize agresif 
periodontitis (LAP), 107 generalize agresif periodontitis (GAP), 108 kronik 
periodontitis (KP), 106 periodontal sağlıklı erişkin (ES) ve 108 periodontal sağlıklı genç 
(GS) birey arasındaki dağılımının incelenmesi ve bu polimorfizmlerin dişeti oluğu sıvısı 
(DOS) IL-1α, IL-β, IL-1RII, IL-1Ra, IL-6, TNF-α düzeyleriyle ilişkisisinin 
değerlendirilmesidir. IL-1A +4845, IL-1B +3954, IL-6 -174 ve TNF-A -863 gen 
polimorfizmleri, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) amplifikasyonlarını takiben kesim 
parçası uzunluğu polimorfizmi analizleriyle, IL-1RN DSAT polimorfizmi PZR 
amplifikasyonu ve parça büyüklüğü analiziyle, IL-1R pst I 1970 polimorfizmi dizi 
analizi yöntemiyle incelendi. DOS IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-6, TNF-α düzeyleri 
multipleks sitokin analizi, IL-1RII düzeyi ELISA yöntemi ile belirlendi. IL-1B +3954 
1,2 genotipi görülme oranının KP grubunda ES grubuna göre anlamlı olarak yüksek 
olduğu belirlendi. IL-6 -174 1,1 genotipi görülme oranı agresif periodontitis (AP) 
grubunda GS grubuna göre anlamlı olarak yüksek saptandı. ES grubunda IL-1B +3954 
1,2+2,2 genotipli bireylerde DOS IL-1Ra ortalama konsantrasyonunun, 1,1 genotipli 
bireylere göre anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü. GAP grubunda IL-1RN DSAT 
1,2+2,2+2,3 genotipli bireylerde DOS IL-1RII, IL-1Ra, IL-6 ortalama 
konsantrasyonunun, 1,1 genotipli bireylere göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı. 
LAP grubunda IL-1RN DSAT 1,1 genotipli bireylerde DOS IL-Ra ortalama 
konsantrasyonunun 1,2+2,2+2,3 genotipli bireylere göre anlamlı olarak yüksek 
bulunduğu belirlendi. Çalışmamız Türk toplumunda IL-1B +3954 polimorfizminin KP 
ile, IL-6 -174 polimorfizminin AP ile bağlantılı olabileceğini, IL-1B +3954 ve IL-1RN 
DSAT genlerinin DOS sitokin ekspresyonunu etkileyerek periodontitise yatkınlığı 
belirleyen faktörler olarak kabul edilebileceğini göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Periodontitis, Patogenez, Gen polimorfizmi, Sitokin, Dişeti Oluğu 
Sıvısı, Multipleks Sitokin Analizi, ELISA, IL-1A, IL-1α, IL-1B, IL-β, PYG, IL-1R, IL-
1RII, IL-1RN, IL-1Ra, IL-6, TNF-A, TNF-α. 
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 xix

ABSTRACT 

 

Tanyel M. Genetic Polymorphisms In Individuals With Periodontitis. Istanbul 
University, Institute of Health Science, Periodontology. Phd Thesis. İstanbul. 2010. 

The aim were to determine the differences in the distribution of IL-1A +4845, 
IL-1B +3954, IL-1R pstI 1970, IL-1RN VNTR, IL-6 -174 and TNF-A -863 gene 
polymorphisms among 71 localized aggressive periodontitis (LAP), 107 generalized 
aggressive periodontitis (GAP), 108 chronic periodontitis (CP),  106 periodontally 
healthy adult individuals (AH), 108 periodontally healthy young individuals (YH) and 
also to investigate whether these polymorphisms are associated with gingival crevicular 
fluid (GCF) IL-1α, IL-β, IL-1RII, IL-1Ra, IL-6 and TNF-α levels. IL-1A +4845, IL-1B 
+3954, IL-6 -174 and TNF-A -863 polymorphisms were analysed by PCR-RFLP assay. 
IL-1RN VNTR was detected by PCR and fragment size analysis and IL-1R pstI 1970 
was determined by PCR and DNA sequencing. GCF IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-6, TNF-α 
levels of were analysed by multiplex cytokine analysis and GCF IL-1RII level by 
ELISA. The distrubition of the IL-1B +3954 1,2 genotype significantly increased in CP 
group compared to AH group. IL-6 -174 1,1 genotype was significantly higher in the 
aggressive periodontitis (AP) group compared to YH group. In AH group IL-1B +3954 
allel 2 carriers had significantly higher GCF IL-1Ra level compared to allel 1 carriers. 
In GAP group IL-1RN VNTR 1,2+2,2+2,3 genotype carriers had significantly higher 
GCF IL-1RII, IL-1Ra, IL-6 levels compared to 1,1 genotype carriers. The GCF IL-1Ra 
level was significantly higher in LAP group IL-1RN VNTR 1,1 genotype carriers 
compared to 1,2+2,2+2,3 genotype carriers. These results suggest that IL-1B +3954 
polymorphism is associated with CP and IL-6 -174 with AP in Turkish population. IL-
1B +3954 and IL-1RN VNTR that regulate GCF cytokine expression, could be 
identified as susceptibility in periodontitis. 

 

Key Words: Periodontitis, Pathogenesis, Gene Polymorphism, Cytokine, Gingival 
Crevicular Fluid, Multiplex Cytokine Analysis, ELISA, IL-1A, IL-1α, IL-1B, IL-β, IL-
1R, IL-1RII, IL-1RN, IL-1Ra, IL-6, TNF-A, TNF-α, Composite Genotype. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Periodontitis, konak savunma elemanlarının mikrobiyal faktörlere karşı 

mücadeleleri sonucu oluşan; dişi destekleyen alveoler kemik, sement, periodontal 

ligament ve dişetinde yıkıma neden olarak diş kaybıyla sonuçlanabilen, inflamatuar 

bağışık yanıtın görüldüğü kronik bir hastalıktır (82). 

Periodontal hastalıkların patogenezinde, periodontopatojen mikroorganizmaların 

hasar oluşturma mekanizmaları dışında, çevresel ve genetik risk faktörleri büyük önem 

taşımaktadır. Lipopolisakkarit uyarımına karşı gösterilen konak yanıtı genetik faktörler 

tarafından düzenlenmekte ve periodontitis gibi kronik inflamatuar hastalıkların temelini 

oluşturmaktadır. Bağışık yanıt ve doku iyileşmesini değiştirebilen; diabet, osteoporoz, 

HIV infeksiyonu, stres ve sigara kullanımı gibi faktörler de konak yanıtını 

yönlendirerek periodontal hastalığa yatkınlık oluşmasına neden olmaktadır (37, 125, 

132).  

Periodontal hastalıklar multifaktöriyel ve kompleks genetik hastalıklardır. Bu 

hastalıklarla bağlantılı genetik polimorfizmler protein üretimi, yapısı ve fonksiyonunda 

değişikliklere yol açarak fenotipik çeşitlilik sağlamaktadır. Genotip ve çevresel 

faktörlerin etkileşimi; inflamatuar yanıtta, bağışık yanıtta ve periodontopatojen bakteri 

kolonizasyonunda değişikliklere neden olarak bireysel farklılıklar oluşturmakta ve 

hastalık sürecini yönlendirmektedir (62, 132, 139). 

Periodontal hastalıkların genetik altyapısının belirlenmesi; periodontal 

hastalıkların etyolojisinin anlaşılmasına, sınıflandırma, tanı ve tedavi yöntemlerinin 

geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Uluslararası HapMap projesi insan genomunda 

yaygın görülen tek nükleotid polimorfizmlerinin saptanmasını ve farklı etnik 

gruplardaki allel dağılımlarının belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu proje, genetik 

polimorfizmlerin diagnostik, prognostik ve tedaviye yönelik klinik belirteç olarak 

kullanılmasında katkı sağlayacaktır (77, 165). 

Sitokinler, inflamatuar süreçte ve doku dengesinin sağlanmasında görev 

almakta; periodontal hastalıkların patogenezinde de konak bağışık ve inflamatuar 
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yanıtın yönlendirilmesi, bağdokusu ve kemik dokusu dengesinin korunmasında 

belirleyici olmaktadır. Periodontal hastalıklarda, IL-1, IL-6 ve TNF-α gibi sitokinler 

bağışık yanıtın başlaması, düzenlenmesi ve devam etmesinde önemli rol oynamaktadır. 

IL-1 ve TNF-α’nın inflamatuar yanıtı şiddetlendirdiği ve periodontal doku yıkımından 

sorumlu olduğu kanıtlanmıştır. IL-6’nın kemik yapım yıkım dengesinin düzenlenmesi 

ile kuvvetli bağlantı gösterdiği bilinmektedir (49, 132). 

Yapılan çalışmalarda IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-6, TNF-α gibi sitokinlerle ilişkili 

polimorfizmlerin varlığında periodontitis oluşumu ve şiddetlenmesindeki risk oranının 

arttığı gözlenmiştir. Bu sitokinlerde görülen polimorfizmlerin tek başına ya da kombine 

etkisi hastalığa eğilimde yüksek risk oluşturabilmekte ve fonksiyonel polimorfizmler 

hastalığa özgü sitokin ekspresyonları ile karşılaşma olasılığını artırmaktadır. 

Periodontitis patogenezinin genetik temelinde rol oynayan sitokin gen 

ekspresyonundaki değişimlerin, dokuda tekrarlanan inflamatuar ataklardan sorumlu 

olabileceği düşünülmüştür (34, 76, 77, 137). 

Çalışmamızın amacı; kronik periodontitis, lokalize ve generalize agresif 

periodontitis, periodontal sağlıklı bireylerde IL-1α, IL-1β, IL-1R, IL-1Ra, IL-6, TNF-α 

genetik polimorfizmleri ile dişeti oluğu sıvısı sitokin düzeylerini karşılaştırılarak ilgili 

polimorfizmin periodontal hastalık üzerine genetik ve klinik etkilerini araştırmaktır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Periodontal Hastalık 
 

Periodontitis dişin destek dokularında inflamasyona, ilerleyen ataşman ve kemik 

kaybına neden olan kronik infeksiyöz bir hastalıktır. Hastalığın klinik bulguları; diş 

çevresinde yoğun mikrobiyal plak formasyonu, dişetinde inflamasyona bağlı oluşan 

renk, şekil, kıvam ve yüzey özelliği (stipling) değişimi, sondalamada kanama, 

periodontal cep oluşumu ve/veya dişeti çekilmeleriyle birlikte görülen ataşman kaybı, 

dişlerde mobilite ve diş kaybıdır. Hastalıkta histopatolojik olarak; periodontal cep 

oluşumu, birleşim epitelinin mine-sement sınırının apikaline doğru göçü, dişin destek 

dokularında hasar ve yıkım, birleşim ve cep epitelinde çok sayıda polimorfonükleer 

lökosit (PMNL) birikimi, makrofaj, lenfosit ve plazma hücrelerinin infiltrasyonu 

gözlenir (103). 

 

2.2. Periodontal Hastalık Sınıflaması 
 

Periodontal hastalık sınıflaması; 1999 yılında AAP (American Academy of 

Periodontology) tarafından klinik, radyolojik ve laboratuar özellikler değerlendirilerek 

aşağıdaki şekilde yenilenmiştir.  

Dişeti Hastalıkları 

Kronik periodontitis  

Agresif periodontitis  

Sistemik hastalıklarla birlikte görülen periodontitisler 

Nekrotizan periodontal hastalıklar 

Periodonsiyumun abseleri 

Endodontik lezyonlarla birlikte görülen periodontitisler 
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Gelişimsel veya kazanılmış deformite ve durumlar 

Kronik periodontitis (KP), periodontitislerin en yaygın olarak görülen tipidir. 

En sık erişkinlerde görülür. Yaşlanmayla birlikte hastalığın görülme sıklığı ve şiddeti 

artar. 

 Hastalık şiddeti, plak ve diş taşı miktarıyla ilişkilidir. 

 Genellikle yavaş veya orta hızda ilerler, fakat hızlı yıkım dönemleri de izlenebilir. 

 Hastalığın ilerleme hızı, normal konak-bakteri ilişkisini etkileyen lokal, sistemik ya 

da çevresel ve genetik faktörler tarafından etkilenir.  

 Yaygınlık açısından lokalize ve generalize olarak ikiye ayrılır:  

Lokalize Kronik Periodontitis: Mevcut bölgelerin %30 veya daha azı 

etkilenmiştir. 

Generalize Kronik Periodontitis: Mevcut bölgelerin % 30’dan fazlası 

etkilenmiştir. 

 Hastalık şiddeti, klinik ataşman kaybı miktarına göre üç ayrı grupta 

sınıflandırılabilir: 

 Hafif        : 1-2 mm klinik ataşman kaybı 

 Orta         : 3-4 mm klinik ataşman kaybı  

 Şiddetli    : 4 mm'den fazla klinik ataşman kaybı  

Agresif periodontitis (AP), KP’den ayıran en önemli özelliği hızlı ilerleyen 

ataşman ve kemik kaybıdır. 

 Bireyler periodontitis dışında sistemik olarak sağlıklıdır.  

 Ailesel geçiş görülür. 

 Ağızdaki mikrobiyal birikintilerin miktarı, periodontal yıkım şiddetiyle uyumlu 

değildir. 

 Ataşman kaybı ve kemik yıkımı kendiliğinden durabilir. 

 Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.a) ve bazı toplumlarda 

Porphyromonas gingivalis (P.g) miktarlarında artış vardır. 

 Polimorfonükleer lökositlerde migrasyon ve antibakteriyel özelliklerde azalma, 

makrofajlarda fagosit fonksiyon bozuklukları izlenebilir. 

 Uyarıyla aşırı cevap gösteren monositik fenotip görülebilir. 

Lokalize ve generalize olacak şekilde iki alt gruba ayrılmıştır. 
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Lokalize agresif periodontitis (LAP):  

 Puberte dönemi çevresinde başlar,  

 Birinci büyük azı ve keser dişlerde lokalizasyon gösterirken; biri I.büyük azı 

olmak üzere en az iki sürekli dişte interproksimal ataşman kaybı olmalıdır. I. 

büyük azı ve kesiciler dışında en çok iki diş etkilenmiş olmalıdır. 

Generalize agresif periodontitis (GAP): 

 Genellikle 30 yaş altındaki bireylerde görülen bir tablodur. Ancak, hasta daha 

yaşlı olabilir. 

 İnfeksiyon ajanına zayıf antikor yanıtı söz konusudur. 

 Ataşman ve alveol kemiği yıkımı belirgin episodik yapıdadır. 

 Birinci büyük azı dişler ve keser dişler dışında en az üç daimi dişi etkileyen 

interproksimal ataşman kaybı vardır (1). 

 

2.3. Periodontitisin Etyolojisi ve Patogenezi 
 

Periodontitisin etyolojisinde en önemli etken mikrobiyal dental plaktır (MDP). 

MDP, birçok mikroorganizmayı yapısında barındıran, konak ve mikroorganizmalar 

tarafından salgılanmakta olan polimerler tarafından oluşturulmuş; ekstrasellüler 

yapıdaki matriksin diş yüzeyine tutunması ile meydana gelmiş biyofilm tabakası olarak 

tanımlanır. MDP; virüs, protozea, mycoplazma türleri gibi mikroorganizmalardan 

oluşur. Mikrobiyal dental plağın yaklaşık 1 gram ağırlığında 500-600 farklı türde 1011 

mikroorganizma bulunmaktadır (42, 103). Mikroorganizmaların virülans faktörleri, 

bakterilerin birikimini, konak dokularına girişini, yayılmasını ve konak dokularında 

direkt ve indirekt hasar oluşturmasını sağlayarak hastalık oluşturma kapasitelerini 

belirler. Periodontal hastalıkların gelişimi, büyük ölçüde mikroorganizmaların virülans 

faktörlerine ve periodontal cep içindeki yoğunluklarına bağlıdır. Biyofilm içinde 

yaşayan mikroorganizmaların birbirleriyle olan sinerjik, kommensal ve antagonist 

etkileşimleri sonucunda virülans özellikleri artmakta, antimikrobiyal ajanlar ve konak 

savunma yanıtlarına karşı direnç kazanabilmektedir (82, 103). 
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MDP’nin oluşumu üç aşamada gerçekleşmektedir. Dişler temizlendikten kısa bir 

süre sonra ağız içindeki yumuşak ve sert dokular dişeti oluğu sıvısı (DOS) ve 

tükürükten gelen protein ve glikoprotein içerikli pelikıl ile kaplanır. Epitel tabakasının 

hızlı turnover ve deskuamasyon süreciyle yumuşak dokulardaki mikrooganizma 

birikimi engellenir. Birkaç saat içinde pelikıl kaplı diş yüzeylerine birincil bakteri 

yığılımı başlar. Actinomyces viscosus ve Streptococcus sanguis gibi gram-pozitif 

fakültatif bakteriler yüzeylerindeki protein yapısındaki reseptörlerle (adhesin), 

pelikıldaki proteinlere tutunur. MDP’de son aşamada, gram-negatif bakterilerin yüksek 

özgül sterokimyasal bağlarla plak yüzeyindeki gram-pozitif bakterilere bağlanması 

sonucunda ikincil bakteri yığılımı ve olgunlaşma görülür. Bu aşamada MDP’de erken 

dönemde Fusobacterium nucleatum, Prevotella loesheii, Prevotella intermedia, 

Capnocytophaga ochracea, geç dönemde Porphyromonas gingivalis ve Treponema 

denticola (T.d) gibi bakterilerin yığılımı gözlenir. Periodontal sağlıklı mikroflorada 

gram-pozitif aerob bakteriler baskın durumdayken, MDP olgunlaştıkça mikroflorada 

gram-negatif anaerob bakteriler üstünlük kazanır. MDP’nin olgunlaşmasıyla dişetinde 

klinik inflamasyon belirtileri başlar ve gingivitis oluşur. Periodontitise eğilimli 

bireylerde; gingivitis başlangıcındaki sistemik bağışık yanıt, nötrofil ve antikor 

aktivasyonu yeterli koruma gösteremediğinde, bakteri ve bakteri ürünleri daha derin 

dokulara penetre olur ve subgingival plak oluşur. Periodontitiste görülen mikroflora, 

gram-negatif anaerobik basiller, koklar ve anaerobik spiroketlerden oluşur (82, 103). 

Mikroorganizmaların diş çevresinde kolonize olarak, periodontal dokulara 

penetre olmasını, mikrobiyal infeksiyonu ve periodontitis gelişimini engellemek için 

birçok mekanizma birincil savunmada görev alır. İnflamasyon bulunmayan dişeti 

yüksek organize kollajen fiber, proteoglikan, serum kaynaklı protein (albumin) içeren 

organize yapıya sahiptir. Dişetinde fibroblastlar düzenli dağılmıştır. Dokuda az sayıda 

makrofaj, lökosit ve çok sayıda plazma hücresi vardır. Dişeti epiteli, dişeti oluğu epiteli 

ve bağlantı epitelinin bütünlüğü bakterilerin invazyonuna karşı mekanik bariyer 

oluşturur. Bağlantı epiteli, içerisindeki dentritik hücreler, Langerhans hücreleri ve epitel 

hücreleri aracılığı ile bağ dokusu içerisine gönderdiği sinyalleri ve koruyucu 

fonksiyonlarıyla konak savunmasına katılır. Bağlantı epitelindeki lökosit ve 

keratinositler mikroorganizma kolonizasyonunu ve penetrasyonunu engellemeye çalışır. 

Dişeti oluğu/cebi duvarına kümelenmiş olan çok sayıda B hücresi ve plazma hücresi 

antijene özgül antikor üretimi yaparak bakterilerin fagosite edilerek öldürülmesini 
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uyarıldığında epitelyal ve lokal nöral yanıt gelişir. Bakterilerin metabolitleri, bağlantı 

epitelini IL-1ß, TNF-α, IL-8, matriks metalloproteinaz (MMP), prostoglandin E2 (PGE2) 

gibi inflamatuar mediatörlerinin salınımı için uyarır. Akut bakteriyel atak, epitelde 

damar geçirgenliğini artmasını ve nötrofillerin toplanmasını sağlar. Bakteri metabolitleri 

ve epitelyal yanıt damarlarda inflamasyon belirtilerini ortaya çıkararak vazodilatasyon 

oluşmasını ve vasküler endotelyal hücrelerden IL-8 salınımı sağlar (82, 114). 

Bu kemoatraktan sinyal, bakteriyel atak aşamasında ortamdaki hakim hücre 

grubu olan nötrofillerin ve diğer lökositlerin mikrobiyal plak alanına göçünü uyarır ve 

antibakteriyel mekanizmasını (fagositoz yeteneğini) artırır. Nötrofiller, damar dışına 

çıkarak bağdokusunu, bağlantı epitelini aşar ve dişeti oluğuna ulaşır. Nötrofiller, bu 

bölgedeki patojen bakterileri fagositoz ile ortadan kaldırır (82). 

 

2.3.2. Akut İnflamatuar Yanıt: 
 

Epitelyal hücre proliferasyonu ve mononükleer hücrelerin (özellikle 

makrofajlar) dokularda toplanmasıyla bakteri ürünlerine karşı koruyucu yanıt oluşur. 

Lökosit adezyon moleküllerinin aktivasyonu ile nötrofiller birleşim epitelinin kuronal 

kısmından dişeti oluğuna göç eder. Nötrofil-antikor-kompleman üçlüsü, gram negatif 

mikroorganizmalara karşı koruyucu rol oynarak subgingival plakla dişeti arasında 

bariyer oluşturur. Kompleman ürünleri ve immunglobülinler ile işaretlenen yabancı 

hücreler, kemotaktik uyarıyla bölgeye gelmiş nötrofiller tarafından fagosite edilir (82, 

114). 

Vasküler permeabilitenin artmasıyla serum proteinlerinden zengin sıvı damar 

dışına çıkarak ekstrasellüler matrikste birikir. Makrofajlar, monosit kemoatraktan 

protein (MCP) uyarısıyla damar dışına çıkarak aktive olurlar. Plazma komponentleri 

DOS’a geçer. Lökositlerin damar dışına çıkışından sonra PMNL’ler çoğunlukla sulkus 

içinde kalır. Mononükleer hücreler (monosit, makrofaj, B ve T lenfosit, plazma hücresi) 

perivasküler bağ dokusu içinde, lokal inflamatuar infiltrasyonun komponenti olarak 

toplanır. Dokuda; makrofaj ve lenfositlerden salınan IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-

6, IL-10, IL-1, TNF-α, IFN-γ gibi sitokinler, kompleman proteinleri, plazminler, 

lökotrienler ve akut faz proteinlerinden oluşan karmaşık bir savunma mekanizması 
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devreye girmeye başlar. Bu aşamada savunma temel olarak makrofajlar tarafından 

gerçekleştirilir. Konak savunmasının yetersiz olduğu durumlarda hastalığın ilk klinik 

belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Makrofajlar, bakteriyel uyarımdan sonra özgül 

olmayan (nonspesifik) mekanizmayla aktive olur ve inflamatuar yanıtı artırır, özgül 

bağışık yanıtı başlatırlar. Makrofajlar, fagositoza yardımcı olur, bakterileri öldürür, ölü 

PMNL’leri ve bakterilerin toksik ürünlerini ortadan kaldırır. Makrofaj antijen sunucu 

hücre olarak görev yapar; bakteri ya da antijenini lokal lenf nodüllerindeki B 

hücrelerine getirir. Aktive olmuş B hücresi; plazma hücresine dönüşerek özgül antikor 

üretir: IL-1β, PGE2 ve TNF-α gibi periodontal hastalıkların patogenezinde önemli 

sitokinleri salgılar. Diğer savunma hücrelerini uyararak monosit ve lenfositlerin bölgeye 

gelmesini sağlar. T ve B lenfositlerin hücre yanıtlarını belirler. Antijene özgül CD4+ T 

lenfositleri aktive eder, sitokin üreten T hücrelerine dönüşümünü sağlar. B hücrelerine 

dönüşümü ve antikor üretimini sağlar. MMP, PGE2 ve çeşitli sitokinlerle direkt ve 

uyarılan hücreden salınan enzimlerle indirekt olarak doku yıkımını uyarır (82, 114, 

125). 

 

2.3.3. Bağışık Yanıt: 
 

Bu aşamada inflamatuar yanıtın şiddetlenmesiyle beraber artan eksuda 

mononükleer hücrelerle dolmaya başlar. Akut inflamatuar yanıtta aktive olan makrofaj 

ve serum proteinlerine ek olarak bağışık yanıtta T lenfosit, B lenfosit ve plazma 

hücreleri gibi bağışıklık sistemi hücreleri dişeti dokusunda toplanıp aktifleşmeye başlar 

ve lokal bağışık yanıtı oluşturur. Makrofajlar sayıca artar. T lenfosit hücreleri CD4+ ve 

CD8+ klonlarına dönüşür. Dokudaki hakim hücre grubu T lenfositlerdir. B lenfositler 

farklılaşarak plazma hücre klonlarına dönüşür. Artan miktarlarda dokuda bulunan 

hücreler sitokin ve inflamatuar mediatör salgılayarak bağışık yanıtı şekillendirir. Lokal 

ve bağışık yanıt aktive olur ve bakterilere karşı lokal antikor üretimi başlar. Bakterilere 

karşı mücadele, lokal ve sistemik olarak üretilen özgül antikorlar sayesinde nötrofil 

aktivitesinin başarısını artmakta ve kolaylaşmaktadır. Dokularda artan lenfosit, plazma 

hücreleri ve makrofajların sonucunda lokal fibroblastların da metabolizması değişir: 

Kollajen sentezi azalır, kollajenaz üretimini ve kemik rezorbsiyonunu artıran fibroblast 

ürünleri artar (82, 114, 125). 
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2.3.4. Düzenleme ve Çözülme Fazı: 
 

Periodontal hastalık başlangıç ve gelişimi bu aşamada başlar. Dokularda 

mononükleer hücre aktivitesi ve inflamatuar mediatör miktarı artmıştır. Doku içinde 

yüksek miktarda T lenfosit, plazma hücresi ve aktif nötrofil bulunur. Dokudaki hakim 

hücre grubu plazma hücreleridir. Artan T lenfositler ve makrofajlar MMP, PGE2, IL-1β 

salınımı ile kollajen ve alveol kemiğinin yıkımına neden olur. Fibroblastlar, bu aşamada 

bağışık yanıttaki kollajen, MMP, matriks metalloproteinaz doku inhibitörüne (TIMP) ek 

olarak IL-1β, IL-6, IL-8, PGE2, TNF-α salgılayarak ekstrasellüler matriksin yıkımında 

rol oynar. Dokuda bağışıklık sistemi hücrelerinin ve salgıladıkları mediatörlerin 

artmasıyla yumuşak ve sert doku yıkımı gözlenmeye başlanır (82, 130). 

 

2.3.5. Doku Yıkımı: 

 

Periodontal Doku Yıkımı 

Periodontal doku yıkımı birbirini izleyen kısa süreli aktif, uzun süreli stabil 

dönemlerden (episodik) oluşmaktadır. Plak birikimi ve monosit aktivasyonu sonrası 

meydana gelen periodontal doku yıkımı bağlantı epitelinin apikale göçü, periodontal 

ligamentin ve alveol kemiğinin yıkımı şeklinde ortaya çıkmaktadır (82, 167). 

Bağlantı Epitelinin Apikale Göçü 

Bakteri kaynaklı endotoksinler, nötrofillerin ve bakterilerin salgıladığı enzimler, 

kompleman aktivasyonu sonucu makrofaj ve lenfositlerden salgılanan sitokinler (IL-1, 

IFN-α, IFN-γ, TGF-β) keratinositlerin üzerinde proliferatif ve sitotoksik etki oluşturarak 

hücre hasarına neden olur. Keratinositlerin hasar görmesi sonucu, epitel döngüsü ve 

hücre farklılaşması zarar görmektedir. Bu değişimlerin sonucunda, bağlantı epiteli 

apikale göç etmeye başlamaktadır (82). 

Bağdokusu Yıkımı 

Kollajen sentezinin azalması, kollajen ve ekstrasellüler matriksin yıkımı 

sonucunda bağdokusunda hasar ve yıkım meydana gelmektedir. Bakteri kaynaklı 
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endotoksinler, konak kaynaklı nötrofil enzimleri, makrofaj ve lenfositlerden salgılanan 

sitokinler fibroblastlarda hasara ve yıkıma yol açarak kollajen sentezinin azalmasına 

neden olur. Kollajenin yıkımı, konak (MMP-1, MMP-8, MMP-9, MMP-13, MMP-18) 

ve bakteri kaynaklı kollajenaz enzimlerinin aktivasyonuyla gerçekleşmektedir. Konak 

kaynaklı kollajenazlar, aktive olmuş makrofaj ve nötrofillerden, IL-1 ve TNF-α 

tarafından stimüle edilmiş fibroblastlardan salgılanmaktadır (121). 

Bakteriler, proteaz ve hyaluronidaz enzimi aracılığıyla ekstrasellüler matrikste 

yıkıma neden olmaktadır. Konak kaynaklı stromelisin (MMP-3, MMP-10, MMP-11) ve 

jelatinaz (MMP-2, MMP-9) enzimleri de bağdoku ekstrasellüler matriksin yıkımında rol 

oynamaktadır. MMP’lerin aktivasyonu, TIMP tarafından kontrol edilip 

düzenlenmektedir. PDGF (trombosit kaynaklı büyüme faktörü), TGF-β (transforme 

edici büyüme faktörü), IL-1 ve PG doku yıkımıyla eş zamanlı olarak hücre 

proliferasyonu ve matriks sentezini uyarır. Ancak devam eden doku yıkımı, yeni oluşan 

ekstrasellüler matriks ve kollajen fibrillerinin olgunlaşmasına engel olur (121). 

Periodontal ligamentin yıkımı, alveol kemiği ve semente bağlı olan kollajen 

fibrillerin kaybı, bağdokusu esas maddesinin yıkımı ve fibroblastların zarar görmesi 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Periodontal yıkım sırasında sementte meydana gelen 

değişiklikler, yüzeydeki sementoblast tabakasının kaybı, buraya giren periodontal 

ligament fibrillerinin yıkımı ve sement yüzeyinde resorbsiyon alanları şeklinde ortaya 

çıkmaktadır (163, 167). 

Alveol Kemiği Yıkımı 

Periodontal hastalık sırasında oluşan kemik yıkımı, inflamatuar hücrelerden 

salgılanan lokal faktörlerin etkisiyle oluşmaktadır. Bakteri ve bakteri ürünleri tarafından 

uyarılan monosit, lenfosit, osteoblast, osteoklast ve fibroblast gibi hücrelerden 

salgılanan sitokinler (IL-1α, IL-1β, IL-6, TNF-α, IFN-γ), prostaglandinler ve 

lökotrienler osteoklastik aktiviteyi, osteolitik kemik yıkımını arttırmaktadır. Bakteriyel 

ürünler, osteoblastları fonksiyonlarını engelleyerek direkt olarak etkileyebilmektedir. 

Periodontal hastalık sırasında, kemikte remodelling devam etmekte ve PDGF, IGF 

(insülin benzeri büyüme faktörü), TGF-β, BMP (bone morfojenik protein) gibi faktörler 

de kemik yapımında rol almaktadır. IL-1, PGE2 ve TNF-α kemik yapım/yıkım 

mekanizmasında değişikliklere neden olan en önemli faktörlerdir. Bu faktörler, 
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preosteoblastların osteoblastlara dönüşümünü ve aktivitesini, TGF-β ve BMP gibi 

faktörlerin üretimini, kemik matriksi üretimini ve kalsifikasyonunu engelleyerek kemik 

yapımını baskılar. Lokal faktörler eş zamanlı olarak, osteoklastların dönüşümünü ve 

osteoklastik aktiviteyi arttırarak kemik yıkımını uyarır. Kemik dokusunda görülen bu 

olaylar kemik yapım/yıkım dengesini yıkım yönünde değiştirirler (130). 

Periodontal hastalığın bu aşamasında IL-1, direkt olarak osteoklast hücrelerine 

etki ederek, indirekt olarak da PGE2 üretimini uyararak kemik yıkımı üzerinde etkili 

olur. IL-1β, dişeti fibroblast hücrelerinde IL-6 üretimini uyarmaktadır. IL-6, hücrelerin 

osteoklastik fenotip kazanmasında rol oynamaktadır. TNF-α, periodontal hastalıklarda 

osteoklastik kemik yıkımını uyaran önemli sitokinlerdendir. LPS tarafından uyarılmış 

makrofaj hücrelerinden salgılanır ve IL-1 üretimine paralel bir artış gösterir (130). 

 

2.4. Periodontal Hastalık İmmunolojisi 

 

İnfeksiyonlara karşı savunmayı sağlayan hücreler, dokular, organlar ve 

moleküllerin toplamına bağışıklık (immun) sistemi adı verilir, bu hücrelerin ve 

moleküllerin infeksiyona yol açan mikroorganizmalara karşı düzenli olarak verdikleri 

tepkiye de bağışık yanıt denir. Bağışıklık sisteminin fizyolojik görevi, infeksiyonları 

engellemek ve kronik infeksiyonları yok etmektir. Bağışık yanıtta, konak organizmanın 

kendi kalıtsal yapısına yabancı maddeleri tanır, ayırt eder, belleğinde tutar ve onların 

konağa zarar verici etkilerine karşı tepki gösterir (2, 103, 132).  

Bağışıklık sistemi dokuları, T ve B lenfositlerin olgunlaştığı timus ve kemik iliği 

gibi merkezi lenfoid organlar ile mikroorganizmalara karşı edinsel bağışık yanıtın 

başlatıldığı kan, lenf, lenf düğümü, dalak, mukozal ve kutanöz lenfoid dokular gibi 

periferik lenfoid organlardan oluşmaktadır. Bağışıklık sistemi hücreleri ise temel olarak; 

lenfositlerden, antijen sunan hücrelerden (ASH) ve efektör hücrelerden oluşmaktadır. 

Aşırı duyarlılık reaksiyonlarından sorumlu olan bazofil ve mast hücreleri, 

inflamasyonun oluşumunda ve kanın pıhtılaşmasında önemli rol üstlenen trombositler 

bağışıklık sisteminde görevli diğer hücrelerdir (2, 103). 

Lenfositler, antijenlere özgül reseptörler taşıyan tek hücre grubudur. Köken 

aldığı hücre dizisi, fenotip ve işlev olarak üç ayrı gruba ayrılır. T lenfositler hücresel 
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bağışıklık, B lenfositler hümoral bağışıklık ve doğal öldürücü hücreler (Naturel Killer-

NK) doğal bağışıklık yanıtında önemli rolü olan hücrelerdir. Farklı sınıftan lenfositler 

farklı tip antijenleri tanıyarak, antijenleri ortadan kaldıracak efektör hücrelere farklılaşır. 

T lenfositler, timusta olgunlaşıp kan dolaşımına katılarak ikincil lenfoid dokularda 

birikir ve antijenle karşılaşılan periferik alanlara göç eder. Yardımcı T hücreleri, 

ASH’lerin yüzeyindeki antijenleri tanıyarak bağışıklık ve inflamasyonun çeşitli 

basamaklarını uyaran sitokinleri salgılar. Sitotoksik T hücreleri infekte hücrelerdeki 

antijenleri tanıyarak, NK hücreler ise infekte hücrelerin yüzeyinde meydana gelen 

değişiklikleri tanıyarak bu hücreleri öldürür. B lenfositler, kemik iliğinde gelişir ve 

olgun B lenfositler esas olarak periferik lenfoid dokulardaki lenfoid foliküllerde, kemik 

iliğinde ve düşük miktarda dolaşımda bulunur. B lenfositler, çözünür anijenleri veya 

hücre yüzey antijenlerini tanır ve antikor salgılayan hücrelere dönüşür. B lenfositlerin 

farklılaşmasıyla plazma hücreleri meydana gelmektedir. NK hücreler kemik iliği 

kaynaklıdır ve aktivasyonları uyarıcı veya inhibitör hücre yüzey reseptörleri tarafından 

düzenlenmektedir (2, 103). 

Antijen sunan hücreler, dentritik hücreler, makrofajlar ve foliküler dentritik 

hücrelerdir ve lenfositlere sunum için antijenlerin yakalanmasında görev alırlar. 

Dentritik hücreler mikroorganizmaların vücuda giriş yerlerindeki deri, gastrointestinal 

sistem, solunum sistemi ve epitel içine yerleşmişlerdir, antijenleri yakalayıp periferik 

lenfoid dokulara taşıyarak T lenfositlere sunar ve hücresel yanıtı başlatırlar. Makrofajlar 

da, antijenleri T lenfositlere sunarak, hücresel yanıtı başlatır ve T lenfositlerin efektör 

hücrelere dönüşümünü uyarır. Foliküler dentritik hücreler, hümoral yanıtta yer alan B 

lenfositlere antijen sunumu yapar (2). 

Kemik iliğinde yapılan hücrelerin lenfoid serisinden lenfositler, myeloid 

serisinden fagositoz yapan hücreler gelişmektedir. B lenfositler, T lenfositler (yardımcı 

T hücreleri, sitotoksik T hücreleri), mononükleer fagosit sistem hücreleri (makrofajlar, 

monositler) ve polimorf nüveli granülositler (nötrofiller, eozinofiller, bazofiller) 

bağışıklık sisteminde efektör hücre olarak görev alırlar ve antijenlerin ortadan 

kaldırılmasından sorumludur (2).  

Polimorf nüveli granülositler; nötrofil, bazofil ve eozinofilden oluşur ve 

organizmaya giren antijen özelliğindeki molekülleri fagosite ederek ortadan kaldırır. 

Nötrofiller inflamasyonda, bazofil ve eozinofiller aşırı duyarlılık reaksiyonlarında rol 
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alır. T ve B lenfositler antijenin uyarımıyla farklılaşmakta ve onlara karşı bağışık yanıt 

ürünleri açığa çıkararak antijenleri yok etmektedir. Mononükleer fagosit sistem 

hücrelerinden monositler, kemik iliği kökenlidir, kan dolaşımında bulunur ve dokulara 

yerleşince makrofaj adını almaktadır. Monositler, makrofajlara farklılaştıkları 

inflamasyon bölgelerine aktif olarak göç eder. Makrofajlar, endotoksin gibi mikrobiyal 

maddelerle, CD40 ligand gibi moleküllerle, IFN-γ gibi T hücre sitokinleriyle aktifleşir. 

Makrofajların bir kısmı antijenle uyarıldıktan sonra, T ve B tipi lenfositlerle üçlü ilişki 

kurarak bağışık yanıtta merkezi rol üstlenmekte diğer bir kısmı ise fagositoz 

yapmaktadır. Makrofajlar değişik dokularda farklı morfolojik formlar göstererek 

merkezi sinir sisteminde mikroglialar, karaciğerde Kuppfer hücreleri, akciğerde alveolar 

makrofajlar ve kemikte osteoklastlar olarak görev yapmaktadır (2, 53, 167). 

Konak savunma mekanizması, infeksiyonlara karşı ilk koruyucu engeli oluşturan 

‘doğal bağışıklık’ ve sonrasında daha yavaş olarak devreye giren ancak infeksiyonlara 

karşı daha etkili savunma sağlayan ‘edinsel (adaptif) bağışıklıktan’ oluşur. Doğal 

bağışıklık, dakikalar içinde ortaya çıkarak savunmanın ilk aşamasını oluşturur (2). 

Doğal bağışık yanıt özgül değildir ve tekrarlayan infeksiyonlara karşı direnç 

gelişmemektedir. İnfeksiyon öncesinde var olan mekanizmalarla oluşan, 

mikroorganizmalara hızlı tepki veren ve tekrarlayan infeksiyonlara temel olarak aynı 

yanıtı veren savunmadır. Tür ve bireylerin yapısıyla ilgili olan bu tip bağışıklıkta yaş, 

cinsiyet, hormonal denge, deri ve mukoza engelleri, çeşitli salgı ve doku sıvılarında 

doğal olarak bulunan antimikrobiyal maddeler, fagositoz ve inflamasyon ile vücut 

ısısının yükselmesi etkili savunma araçlarını oluşturmaktadır (53, 167).  

Doğal bağışıklıkta; epitelyal bariyerler, fagositik hücreler (nötrofiller, 

monosit/makrofajlar), NK hücreler, kompleman sistemi, doğal bağışıklık sitokinleri, 

doğal bağışıklığın plazma proteinleri görev alır (2).  

Mikroorganizmaların vücuda giriş bölgesinde bulunan epitel tabakası, ürettiği 

antimikrobiyal maddeler ve içerdiği lenfosit gibi hücrelerle infeksiyona karşı fiziksel ve 

kimyasal engel oluşturur. Fagositik hücre grubundan nötrofiller ve monosit/makrofaj 

serisi hücreler, endoteldeki adezyon moleküllerine bağlanarak, mikroorganizmaların 

varlığında sentezlenen kemoatraktanların çağrısı üzerine dolaşım dışındaki infeksiyon 

bölgesine göç eder. Nötrofil ve makrofajlar, dolaşımdaki ve damar dışı dokulardaki 

mikroorganizmaları özel reseptörler aracılığıyla tanır, lizozomlar ile fagosite ederek 
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bazı enzimler ve toksik maddeler yoluyla hücre içi yıkım yapar. Nötrofil ve makrofajlar 

sitokin salınımı yaparak infeksiyonun sınırlandırılmasını sağlar (2, 74 114).  

Doğal öldürücü hücreler, hücre içi mikroorganizmalarla infekte olmuş konak 

hücrelerinin yüzeyinde meydana gelen değişiklikleri tanır ve bu hücreleri öldürerek 

ortadan kaldırır. NK hücreleri, makrofajları uyaran IFN-γ salgılayarak makrofaj 

aktivasyonunda rol alır (2).  

Kompleman sistemi, bazı mikroorganizmaların ve antikorların etkisi ile birbiri 

ardına etkili olan bir grup plazma ve hücre membran proteininden oluşan enzimatik bir 

zincir sistemidir. Kompleman sistemi; klasik yol, alternatif yol veya lektin yolu ile 

harekete geçerek kemotaksis, opsonizasyon, lizis mekanizmalarıyla mikroorganizmalara 

direkt zarar verir ya da dokuda inflamatuar yanıt oluşumunu uyarır. Kompleman 

sisteminin elemanları, fagositik hücreler için kemotaktik etki oluştururken, T 

lenfositlerin fonksiyonları üzerinde de düzenleyici etki gösterir (2).  

Doğal bağışıklıkta rol alan sitokinler; TNF-α, IL-1, IL-6, IL-10, IL-12, IL-15, 

IL-18, IFN-α, IFN-β, IFN-γ ve kemokinlerdir. Doğal bağışıklık sitokinleri, spesifik 

olmayan inflamatuar yanıtı başlatır, infeksiyon bölgesindeki kılcal damarların endotel 

tabakasını uyararak adezyon molekülü salınımını uyarır (TNF-α, IL-1), infeksiyon 

bölgesine nötrofil ve makrofajların göçünü sağlar (IL-1, kemokinler), viral 

infeksiyonlara karşı koruma sağlar (IFN-γ) ve edinsel bağışıklığın uyarılmasında görev 

alır (57, 101). 

Doğal bağışıklığın plazma proteinleri, mannozu bağlayan lektin (MBL) ve C-

reaktif proteindir (CRP). Bu proteinler özellikle IL-1 ve TNF gibi inflamatuar 

sitokinlere yanıt olarak karaciğerde sentezlenir. MBL, mikroorganizma karbonhidrat 

yapılarını tanıyarak onları fagositoza hazırlar ve kompleman sistemini lektin yolundan 

aktive eder. CRP, mikroorganizmaların fosforilkolin bölgesine bağlanarak, onların CRP 

reseptörü taşıyan makrofajlar tarafından fagosite edilmelerine yardımcı olur. İnfeksiyon 

sırasında bu proteinlerin plazmadaki miktarları hızlı bir şekilde artar ve akut faz yanıtı 

gelişir (2). 

Doğal bağışıklık mekanizmalarında, hücre dışı mikroorganizmalara karşı 

savunmada fagositik hücreler, kompleman sistemi ve akut faz proteinleri rol alır. Hücre 

içi bakteriler ve virüslere karşı ise öncelikli olarak fagositik hücreler, NK hücreleri ve 
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sitokinlerle savunma yapılır. Doğal bağışıklık mekanizmaları, mikroorganizmaları özgül 

olarak tanırlar ancak mikroorganizmaların ürettiği, infeksiyona yol açmayan 

moleküllere tepki oluşturmazlar (2).  

İnfeksiyona yol açan özgül organizmalara veya toksinlere karşı, antikor ve aktif 

lenfositlerle savunma oluşturmak edinsel bağışık yanıtın görevidir. Antikorlar, hücre 

dışı mikroorganizmaları ve toksinleri yakalayıp yok ederken, T lenfositler hücre 

içindeki mikroorganizmaları etkisiz hale getiririr. Edinsel bağışıklık, dokulara invaze 

olan mikroorganizmalarla harekete geçen bir konak savunmasıdır ve infeksiyonun 

tekrarında direnç gelişmesini sağlar (2, 132).  

Edinsel bağışıklık, hümoral ve hücresel olmak üzere iki başlık altında 

sınıflandırılır. Hümoral bağışıklık, B lenfositlerin ürettiği antikorlar tarafından hücre 

dışı mikroorganizmalara ve onların toksinlerine karşı oluşur. B lenfositlerin antijen 

reseptörleri; protein, polisakkarit, lipid ve nükleik asit gibi makro moleküller, küçük sıvı 

molekülleri veya hücre yüzeyi ile bağlanabilir. Bu nedenle mikrobiyal hücre duvarı ya 

da çözünür antijenlere karşı hümoral yanıt gelişir. Hümoral bağışıklık, toksin ve virüs 

nötralizasyonu, antikor üretimi, antijen-antikor kompleksi ile aktive olan kompleman 

sistemi ve antijen-antikor-kompleman kompleksinin fagositozu ile gerçekleşir. 

Antikorlar, mukozal yüzeydeki ve kandaki mikroorganizmaların konak hücrelere ve 

ilgili dokulara ulaşmasına ve yerleşmesine engel olmaktadır ancak infekte hücrenin 

içinde yaşayan ve bölünen hücrelere erişemez (2, 167).  

Hücresel bağışıklık, aktive olmuş T lenfosit hücreleri tarafından fagositik 

olmayan hücreleri infekte eden veya fagositler içinde yaşamını devam ettirebilen hücre 

içi mikroorganizmalara karşı oluşturulan ana savunmadır. Hücresel bağışıklık, fagositik 

hücrelerin kemotaksisini; intra/ekstrasellüler mikroorganizmaların fagositozunu; 

sitotoksik T lenfositler, NK hücreleri ve makrofajlar tarafından virüsle infekte hedef 

hücrelerin öldürülmesini ve malign hücrelere karşı bağışıklık reaksiyonlarını kapsar (53, 

167). 

Edinsel bağışıklık, lenfositlerin antijen reseptörü ile antijeni tanımasıyla başlar. 

Edinsel bağışıklıkta rol alan B ve T lenfositler; birincil olarak antijen, ikincil olarak 

antijene karşı oluşan doğal bağışıklık yanıtı ve mikroorganizmaların yıkıma uğrattığı 

konak hücreleri tarafından uyarılır. Hücre içi ve fagosite olmuş mikroorganizmalar 

hücresel yanıtı, dolaşımdaki mikroorganizmalar hümoral yanıtı uyarır (2, 53). 
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TH1 ve TH2 hücrelerinin gelişimi CD4+ T hücrelerinin mikrobiyal antijenlerle 

karşılaştığı zaman aldığı uyarılar tarafından düzenlenir. TH1 hücreleri; temel görevi 

hücre içi mikroorganizmalarla oluşan infeksiyonlara karşı fagosit aracılı savunmayı 

uyarmak olan belli bir sitokin grubunu salgılayan yardımcı T hücrelerinin fonksiyonel 

alt grubudur. TH2 hücreleri ise temel görevi, IgE ve eozinofil/mast hücre aracılı bağışık 

yanıtı uyarmak ve TH1 hücrelerini baskılamak olan belli bir sitokin grubunu salgılayan 

yardımcı T hücrelerinin fonksiyonel alt grubudur (2, 53). 

 

2.5. Sitokinlerin Tanımı Ve Görevi 
 

Sitokinler; vücutta değişik hücreler tarafından sentezlenen, lökositlerin kendi 

aralarında ve diğer hücrelerle iletişiminde rol oynayan bağışıklık ve inflamasyon 

mediyatörleri olarak fonksiyon gören salgısal bir protein grubudur. Bağışıklık sistemi 

hücreleri arasındaki iletişimi kontrol ederek, konak yanıtının şiddetini, süresini 

belirleyerek ve hematopoezi düzenleyerek birçok fizyolojik yanıtta önemli rol oynar. 

Geleneksel olarak, lökositlerce sentezlenmeleri ve lökositlere etki etmeleri göz önüne 

alınarak, sitokinlerin büyük bölümüne interlökinler denilmiştir (2, 26). 

Sitokinler, molekül ağırlığı 6.000-80.000 dalton arasında polipeptid veya 

glikoprotein yapıdadır. Her bir sitokin, özgül uyarana karşı yanıt olarak özel hücre 

tipleri tarafından sınırlı, geçici ve bölgesel olarak üretilir. Çok düşük 

konsantrasyonlarda bile özgül reseptörleri ile hedef hücreye bağlanarak etkilerini 

gösterebilirler. Hedef hücrelerin, büyüme, farklılaşma ve fonksiyonları üzerine etki 

gösterirler. Sitokin, etkisini o sitokini sentezleyen hücre üzerinde gösteriyorsa ‘otokrin’, 

yakında başka bir hücre üzerine gösteriyorsa ‘parakrin’, dolaşım sistemi aracılığıyla 

ulaşılmış bir hücre üzerine gösteriyorsa ‘endokrin etki’ olarak sınıflandırılır. Sitokinler, 

birbirlerinin sentezini ve/veya salınımını etkilemektedir. Farklı sitokinler, aynı hedef 

hücre üzerinde değişik etki gösterebilir (çoklu etki-redundancy) ya da tek bir sitokin 

birden çok hücre tipi üzerine etkili olabilirler (pleotropizm). Aynı hücre üzerine farklı 

sitokinler ortak etki gösterebilir. Sitokinlerin depolanamaması nedeniyle her 

salınımlarında yeni bir gen transkripsiyonu gerekmektedir (2, 26). 
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Sitokinler pek çok hastalığın seyrine etki etmektedir. Sitokin profilleri 

arasındaki bireysel farklılıkların bir kısmı, sitokin genlerinin düzenleyici bölgelerindeki 

allelik polimorfizmlere bağlı olarak ortaya çıkar. Sitokin gen polimorfizmi 

çalışmalarının; hastalıkların patolojisinin ve etyolojisinin belirlenmesinde, belirteçlerin 

(marker) hastalığın klinik olarak ortaya çıkışı ve şiddetine etkisinin tanımlanmasında, 

tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir (109). 

 

2.6. Periodontal Hastalıkta Risk Faktörleri 
 

Periodontal hastalıklar, multifaktöriyel özellik taşır. Periodontal hastalıkta, 

periodontopatojen bakteriler konağa penetre olarak bağışık yanıtı başlatır. Ancak her 

bireyde konak yanıtının ve doku yıkımının şiddeti, plak miktarı ve subgingival flora 

içeriğiyle doğru orantılı değildir. Genetik, sistemik (diabet, HIV, osteoporoz, stres) ve 

çevresel (sigara kullanımı) risk faktörleri nötrofil-antikor koruması, sitokin ve 

inflamatuar mediatör salınımı, monosit ve lenfosit mekanizması, fibroblast fonksiyonu, 

mikrobiyal flora, bağdoku ve damarsal yapı üzerinde etki oluşturabilir. Konak yanıtında 

oluşan bu değişimler periodontal hastalığın ilerleyişini, inflamasyonun şiddetini ve doku 

yapım/yıkım dengesini değiştirebilir. Risk faktörleri, periodontal infeksiyona karşı 

konak yanıtını modifiye ederek periodontal hastalığa eğilim oluşturur (82, 114, 125, 

165).  

 

2.7. Periodontal Hastalıkta İnflamasyon ve Konak Yanıtının Önemi 
 

Bireylerin genetik yapıları ve özellikleri, bireylerin hastalığa yatkınlık ya da 

dayanıklılık derecesini belirleyerek hastalığın şiddeti ve ilerleyişinin bireyler arasında 

farklılık göstermesine neden olur (141, 142). Bireylerde bulunan farklı alleller, hastalığa 

yatkınlığı etkileyebilmektedir. Bireysel genetik profil, çevresel faktörlere karşı da farklı 

yanıtlar gelişmesine neden olmakta, bireyler aynı şartlardan farklı şekilde 

etkilenmektedir. Konak yanıtı, genetik ve çevresel faktörler arasındaki etkileşimler 

kişiye özgü bağışıklık yanıtının oluşmasını sağlarlar (76).  
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Bağışıklık sistemi, hücre gelişimi ve antijen sunumunda meydana gelen genetik 

değişimler otoimmun ve infeksiyöz hastalıklara eğilime neden olabilir (165). Konak 

savunması, monosit/T lenfosit yanıtını farklı antijenlere karşı, farklı şekilde düzenleyen 

genlerle kontrol eder. Monosit/T lenfosit yanıtı; koruyucu antikor yanıtını, sitokinlerin 

düzenleyici etkilerini, inflamatuar yanıtın şiddetini ve doku yıkım hızını belirler. 

Monosit/T lenfosit yanıtının bireye özgü olması; bireyler arasında hastalık şiddetinin 

farklı olarak görülmesine neden olur (82, 114).  

İnflamasyon, organizmanın biyolojik, fiziksel ya da kimyasal uyaranlara karşı 

oluşturduğu doku travmasıyla başlayan ve doku tamiri ile sonlanan karmaşık bir 

süreçtir. Periodontal hastalıklarda, bakteri plağının dişeti kenarı ve dişeti oluğunda 

birikmesi inflamatuar yanıtı başlatır. İnflamatuar yanıtta, damarsal geçirgenliğin 

artmasını takiben infekte olmuş ya da yaralanmış bölgeye PMNL, monosit ve lenfosit 

göçü başlar. Bu hücreler inflamatuar mediatörlerin salınımını uyararak biyokimyasal ve 

hücresel reaksiyonları yönlendirirler. İnflamasyonun temel amacı, nötrofil göçü, antikor 

koruması, T lenfosit ve makrofajlar tarafından aktive edilen kompleman sistemi ve 

sitokinler ile konağı bakteri istilasından koruyarak hastalık riskini azaltmaktır (132, 157, 

168). 

Periodontal hastalıkta feedback mekanizmaları, bağışık inflamatuar yanıtı 

düzenler ve kontrol ederler. Çeşitli sitokinlerin ve mediatörlerin sentezi ya da 

inhibisyonu, doku yıkımını sınırlandırır ve onarıma olanak verir. Periodontal hastalık, 

bir çok lokal ve sistemik faktörün iç içe olduğu alevlenme ve duraklama dönemleriyle 

seyreden kronik bir süreçtir. Konak savunma mekanizmasını inhibe edebilen özgül 

bakteri topluluğunun varlığı, sigara kullanımı, sistemik hastalık ve genetik farklılıklar 

gibi faktörler konak yanıtını modifiye ederek daha şiddetli ve yıkıcı bir hale getirebilir. 

Feedback mekanizmasının baskılanması, inflamatuar yanıt şiddetinin artması 

sonucunda onarım/yıkım dengesi bozulur. İnflamatuar mediatörlerin devamlı ve fazla 

miktarda salınımı ile dokularda inflamatuar hücre birikimi artar ve inflamasyon 

kronikleşir. İnflamasyonun kronikleşmesi ile birlikte koruyucu rolü ortadan kalkar. 

Kronik inflamasyon periodontitisin klinik durumunda geri dönüşümsüz patolojik 

değişikliklere neden olur ve dişin destek dokularının yıkımına yol açar (37, 45, 81, 82, 

132, 168). 
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2.8. İnsan Genomu 
 

Canlı bir organizmanın tüm genetik materyaline genom denir. İnsan genomu 

toplam 22 çift otozom ve 2 adet cinsiyet kromozomları olmak üzere toplam 46 

kromozomdan oluşur. İnsan genomu, insanın fonksiyonel bir organizma olmasını 

belirlemek için gerekli olan genetik bilgiyi yapısında bulunduran büyük miktarlarda 

kimyasal deoksiribonükleik asitten (DNA) oluşur. DNA’nın yapı taşını oluşturan 

nükleotidler; bir azot bazı, bir pentoz şekeri ve fosfat grubundan oluşur. Nükleotidler, 

özel azot bazlarına (pürin grubu:A, G, primidin grubu:T, C ya da U) göre adlandırılır. 

DNA, Watson ve Crick modeline göre ikili sarmal yapıda birbirine antiparalel uzanan 

uzun bir polimer zinciridir (162). Nükleotid bağları, DNA zincirlerinin birinde 5’ 

ucundan 3’ yönüne, diğerinde 3’ ucundan 5’ yönüne doğru uzanır (78).  

Nükleotid baz çiftlerinin farklı diziler halinde sıralanması ile genetik bilgi 

oluşur. Yan yana dizilen üç baz çifti bir aminoasidi oluşturur. DNA’da ya da 

ribonükleik asitte (RNA) üç baz çiftinin yan yana dizilmesiyle oluşan genetik 

kelimelere kodon adı verilir. Proteinlerde bulunan 20 aminoasidi tanımlayan 64 adet 

üçlü baz genetik kod olarak tanımlanır (110). 

Genler, kromozomun özgül bir bölgesinde yerleşim gösteren temel fiziksel 

kalıtım birimleridir. Kalıtım materyalini oluşturan genler, tek bir polipeptit zincirinin 

oluşumundan sorumlu DNA dizileri olarak tanımlanır. İnsan genomunun yaklaşık elli-

seksen bin kadar gen içerdiği düşünülmektedir. Genler her hücrenin çekirdeğinde 

kromozom adı verilen organelleri oluşturan DNA’da kodlanmaktadır (110, 154, 178).  

Genler proteinleri doğrudan kodlamazlar. Nükleotid dizisinde yer alan genetik 

bilgi, DNA’nın ilgili bölgesinin 3’ ten 5’ yönüne doğru kopyalanıp mRNA (messenger 

RNA) molekülü aracılığıyla üretilir. DNA’yı oluşturan nükleotidler kodlayan (ekzon) ve 

kodlamayan (intron) bölgelerde yer alır. Ekzonlar, bir genin transkripsiyona uğrayan ve 

proteine dönüştürülen kısmıdır. İntronlar, transkripsiyona uğrayan bir gende kodlayıcı 

bölgeler arasında yer alan ve mRNA ürününde bulunmayan DNA dizileridir (110).  

Her hücrede genom, genomik DNA’nın çeşitli gruplara ait kromozal proteinlerle 

birleşmesinden oluşan kromatinler halinde paketlenir. Genler, kromozom üzerinde kesin 
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pozisyonu olacak şekilde doğrusal biçimde sıralanmıştır. Genin kromozom üzerindeki 

yeri, o genin lokusu olarak adlandırılır.  

Ökaryotik canlıların çoğunda sperm ve yumurta hücreleri haricindeki hücrelerde 

her kromozomdan, biri anneden biri babadan gelmek üzere bir çift bulunmaktadır. Bu 

kromozomlara homolog kromozomlar denir. Bundan dolayı bireyler her lokusta biri 

anneden biri de babadan gelen iki allel taşımaktadır. Homolog kromozomlar aynı 

genleri aynı dizilimle taşır (87, 110, 155). 

Allel, bir genin belirli bir kromozal lokusta yer alan farklı formlarından her 

biridir. Genlerin çoğu için, bireylerin çoğunda bulunan, sağlıklı fenotip veya yabanıl 

allel (wild type) olarak adlandırılan tek bir versiyon bulunur. Genin diğer versiyonları, 

yabanıl allelden bir nükleotid dizisi veya mutasyon ile ayrılan polimorfik allellerdir. 

Yabanıl alleller toplumda en sık görülen allellerdir ve belirli gen bölgelerinde meydana 

gelen tüm mutasyonların karşılaştırılmaları için standart olarak kullanılmaktadır. 

Toplumda belirli bir gen için pek çok farklı allel mevcut olduğunda gen veya lokusun 

polimorfik olmasından söz edilmektedir (2, 78). 

Genotip, bir kişinin toplam olarak tüm lokuslardaki veya daha tipik olarak tek 

bir lokustaki genetik yapısını oluşturan alleller kümesidir. Fenotip, bir genotipin 

morfolojik, klinik, biyokimyasal veya moleküler özellik olarak gözlenebilen 

ekspresyonudur. Bir lokusta birbirinin aynı bir çift allelin taşınması homozigot genotip, 

farklı allellerin taşınması da heterozigot genotip olarak adlandırılır (110). 

Bir genin haritalanması, hastalığın fenotipi ile bağlantılı olan bir genetik 

belirtecin tanımlanmasıyla mümkündür. Genetik belirteçler, genetik çalışmalarda 

kullanılabilen, kolay sınıflandırılabilen allellere sahip lokuslardır. Gen restriksiyon 

enzim kesim bölgesi veya DNA’nın bir karakteristiği, bir lokusun farklı tiplerini 

birbirinden ayırt etmeye ve ailelerde aktarımı takip etmeye yarayabilir (110). Buna bağlı 

olarak potansiyel gen dizilerinin kromozomal yerleşim bölgesi incelenerek ya da 

kromozomlara dağılmış olan 10.000-100.000 arasındaki genlerden, önceden  

tanımlanmış olanların kromozomal bölgeleri kontrol edilerek gen haritalaması 

yapılabilir (78, 110).  
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2.9. DNA ve Mutasyon 
 

DNA nükleotid dizilerinde görülen ve fenotipi etkileyen kalıcı değişikliklere 

mutasyon denir. Mutasyonlar, hücre kromozom sayılarını etkileyen genom 

mutasyonları, kromozomların yapılarını değiştiren kromozom mutasyonları ve her bir 

genin değişimine neden olan gen mutasyonları olmak üzere üçe ayrılır (110). 

İnsan genomu boyunca, her 200 nükleotitte 1 dizi farklılığı görülür. Bu özel 

bölgelerdeki nükleotid değişiklikleri, tek bir nükleotid çiftinde değişiklik (nükleotid yer 

değişimi) veya bir ya da birden fazla nükleotid çiftinin çıkarılması (delesyon) veya 

araya sokulması (insersiyon) şeklinde görülür (78, 110). 

Nükleotid yer değişimi 

Yer değiştirme; transisyon veya transversiyon şeklinde görülebilir. Bir pürinin 

diğer bir pürinle veya bir primidinin diğer bir primidinle olan nükleotid değişikliklerine 

transisyon denir. Bir primidinin yerini bir pürinin alması ya da bir pürinin yerini 

primidinin alması ise transversiyon (geçiş) mutasyonu olarak adlandırılır (78, 110) . 

DNA dizisindeki tek bir nükleotid değişimi, üçlü bazdaki kodu değiştirerek gen 

ürününde bir aminoasidin diğeriyle yer değiştirmesine neden olur. Bu durum genin 

kodlayan dizisinin anlamını değiştirip farklı bir aminoasit oluşturur. Bu mutasyonlara 

yanlış anlamlı (missence) mutasyonlar denir. DNA’da zincir sonlanmasına neden olan, 

aminoasit yerine dur kodonu meydana getiren baz değişimlerine anlamsız (nonsense) 

mutasyon denir. Nükleotid değişiminin, aminoasit anlamının değişmesine neden 

olmadığı kodon mutasyonları anlamlı (sense) mutasyon olarak tanımlanır (78, 110). 

Silinme ve eklenmeler  

Üç baz çiftinin tam katsayısı olmayan silinme (delesyon) ve eklenme 

(insersiyon) mutasyonlarının bir sonra gelen genin okuma çerçevesini değiştirmesine 

çerçeve kayması (frameshift) mutasyonları denir. Bu mutasyon, proteinin karboksil 

ucunda farklı bir aminoasit dizisinin oluşmasına neden olur. İçerilen baz çifti sayısının 

üçün katı olduğu mutasyonlar çerçeve kaymasına yol açmaz, gen ürününde insersiyona 

denk gelen aminoasitte silinme ya da eklenme oluşturur (110). 

Bu nükleotid değişiklikleri, bir restriksiyon enziminin kesim noktasını ortadan 

kaldırır ya da yeni bir kesim noktası yaratabilir. Bu şekilde yaratılan bir restriksiyon 
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2.11. Polimorfizmlerin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 

 

2.11.1. Kesim Parçası Uzunluğu Polimorfizmi (KPUP)/Restriction Fragment 
Length Polymorphism (RFLP) 

 

Özel mikroorganizmalardan elde edilen restriksiyon endonükleaz enzimleri (RE) 

DNA’daki özel çift zincirli dizileri tanır ve DNA’yı bu tanıma bölgelerinden ya da ona 

yakın bir noktadan keser. RE, her enzim için özgül olan 4 veya 6 baz çiftinden oluşan 

farklı nükleotid dizilerini tanımaktadır. Genomik DNA’da dizi değişiklikleri, RE için 

belirli kesim bölgeleri yaratır veya onları yok eder. RE kesimleri ile oluşturulan bu 

parça uzunluklarındaki farklılıklar, KPUP olarak adlandırılır. Polimorfizm, RE için 

özgül kesim bölgesindeki çeşitlilik sonucu oluşmuştur. KPUP’lar oldukça yaygın 

görülmektedir. İnsan genomunda binlercesi tanımlanmıştır ve bunların birçoğu her bir 

kromozoma özgü olarak bulunmuştur. KPUP’lar tek nükleotid polimorfizmi (TNP) 

olarak sınıflandırılır ve belirli pozisyonlarda bulunan iki farklı baza uygun iki allele 

sahiptir (78, 110). 

TNP’de ilgili polimorfizmi kapsayan uygun büyüklükte bir gen parçası 

polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemiyle çoğaltıldıktan sonra, elde edilen ürünün 

RE ile kesimi gerçekleştirilir. Kesim sonucu boyutları değişen bir ya da birden fazla 

DNA parçası jel elektroforezinde görünür hale gelir ve restriksiyon haritalaması, DNA 

dizi analizi gibi çeşitli yöntemlerle analiz edilir (141). 

Restriksiyon haritası, klonlanmış bir DNA parçası üzerindeki restriksiyon 

enzimlerinin kesme bölgelerinin sayısının, sıralanışının ve aralarındaki uzaklıkların 

belirlenmesidir. Baz çifti (bç) (base pair, bp) çift iplikli DNA’da komplementer 

nükleotid çiftidir ve DNA dizisinde uzunluk birimi olarak kullanılır. Kilobaz (kb) 

(kilobase) DNA dizisinde 1000 baz ile tanımlanan ünitedir. Harita birimleri; bç ya da 

daha uzun mesafeler için kb olarak ifade edilir. Restriksiyon haritaları, klonlanan DNA 

parçasının uzunluğu ve restriksiyon enzim kesim bölgelerinin yerleri hakkında bilgi 

verir. Restriksiyon noktaları özgül kromozomlardaki genlerin haritalanması ve her bir 

kromozomdaki yerlerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Restriksiyon noktası 

mutant gene yakınsa tanı testlerinde belirteç olarak kullanılabilir (78). 
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2.11.2. Genotipleme 
 

Genotipleme, bireysel bir genetik analiz türüdür. Genellikle bu analizde 

özgünlüğü ve hassasiyeti arttırmak amacıyla birçok lokus aynı anda taranarak belli 

hastalıkların risk faktörleriyle bağlantılı TNP bölgeleri tespit edilir. Genotipleme, bir 

genin ilgili bölümünün KPUP’dan yararlanılarak, gruplar arasındaki allel dağılımını 

belirlemek amacıyla yapılır. Bu amaçla incelenecek gen parçası PZR yöntemiyle 

çoğaltılıp elde edilen ürünler elektroforeze tabi tutularak büyüklüklerine göre allellerin 

dağılımı belirlenir. Burada hedeflenen birincil amaç ön tarama yaparak genetik ve 

çevresel risk faktörleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Böylece hastanın belli hastalıklar 

için düşük ya da yüksek risk grubunda olduğu belirlenerek takibi amaçlanır (89, 141). 

 

2.12. DNA Dizi Polimorfizmleri 
 

Genom bilimi ve moleküler genetikte DNA veya RNA parçalarındaki nükleotid 

dizilimine dizi (sekans) denir. 

 

2.12.1. Tek Nükleotid Polimorfizmleri (TNP)/Single nucleotide 
polymorphisms (SNPs) 

 

TNP’ler, toplumda DNA zincirinin belli bir bölgesindeki nükleotid çiftinin 

sıklıkla değiştiği bölgeler olarak tanımlanabilir. TNP’ler, DNA’daki tek bir baz dizisi 

değişikliğine bağlı polimorfik dizilerdir. İnsan genomunda tek nükleotid değişiklikleri 

genlerin içinde ya da çeşitli değişik sayıda ardışık tekrar dizilerinde (DSAT) bulunabilir 

(87, 89, 141). 

Genomik DNA’da tek bir baz çiftindeki değişiklikle oluşan TNP’ler genetik 

polimorfizmlerin en sık rastlanan formudur. 2001 Uluslararası TNP Haritalaması 

Çalışma Grubu’nun raporuna göre insan genomunda, 25.000-50.000 farklı gen ve 

1.420.000 TNP tespit edilmiştir (76, 165).  
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İnsan genomunda yaklaşık olarak her 1000 nükleotidden birisinde yanlış 

yerleşim görülmektedir (83, 141). İki insanın DNA’sı protein kodlayan kısımlarda 

1.000-3.000 bç’de bir farklılık gösterirken, kodlamayan bölgelerde yaklaşık olarak 500-

1.000 bç’de bir farklılık göstermektedir (87, 155). TNP’lerin çoğu intronlarda yer alır. 

TNP’ler hiç bir değişikliğe yol açmadıkları gibi bir gen ürününün fonksiyonunu 

değiştirerek ilgili yanıtın farklılaşmasına yol açabilirler (84, 141). TNP’ler genetik 

haritaların oluşturulmasında ve kompleks hastalıklardan sorumlu genlerin kalıtımının 

incelenmesinde belirteç olarak kullanılabilir (110). 

TNP, DSAT, insersiyon ve delesyon formlarında rastlanan genlerdeki değişimler 

genlerin fonksiyonlarını ve protein üretimlerini etkileyerek hücresel fonksiyon 

bozukluklarına, sistemik sendromlara ve ölümlere neden olabilir (77, 139). 

 

2.12.2. Değişik Sayıda Ardışık Tekrarlar (DSAT)/Variable number of tandem 
repeats (VNTR) 

 

Ökaryotik genomlar, çeşitli derecelerde tekrarlanan dizilerle karakterize olan 

karmaşık dizi organizasyonu gösterirler. Tekrarlanan DNA dizileri, genomun çeşitli 

bölgelerinde kümeler halinde art arda tekrarları ya da genom üzerinde düzenli olarak 

serpiştirilmiş dizileri kapsar. Art arda tekrarların bulunduğu her bir kümenin uzunluğu 

bireyler arasında farklılık gösterir ve bu farklılık bireylerin biyokimyasal kimliğini 

oluşturur. Yüksek seviyede polimorfik oldukları için bağlantı analizi, babalık testi, adli 

tıpta parmak izi testi için kullanılmaktadır (110). 

Orta sıklıkta ardışık olarak tekrarlanan DNA kümeleri şeklinde genom boyunca 

dağılmış, 10-100 baz çifti uzunluğunda olan dizilere küçük uydu (minisatellit) denir. 

Her bir tekrardaki nükleotid sayısı 14’ten 100 nükleotite kadar değişebilir ve her 

bölgedeki tekrar sayısı 2 ile 100’den fazla sayıda olabilir. Bu bölgeler DSAT olarak 

bilinir. Her bir bölgedeki özgül DNA dizilerinin tekrar sayıları bireylerde farklılık 

gösterir ve 1.000-5.000 bç uzunluğunda bir bölgeyi kapsar. DSAT dizilerinin belirli bir 

bölgedeki tekrar sayıları değişiktir ve her farklı tekrar sayısı bir DSAT allelini oluşturur. 

Her bir bölge için düzinelerce farklı allelin varlığına bağlı olarak, heterozigotluk oranı 

çok yüksek olmaktadır (78, 110). 



 27

 

2.13. Genetik Hastalıklar 
 

Genetik hastalıklar, basit (Mendelyan) hastalıklar ve kompleks hastalıklar olarak 

iki grupta değerlendirilir. Genellikle mutasyonlar Mendelyan hastalıklarıyla, 

polimorfizmler de kompleks genetik hastalıklarla bağlantılı olarak görülmektedir (76). 

 

2.13.1. Basit Genetik (Mendelyan) Hastalıklar 
 

Mendelyan hastalıklarında klinik hastalık fenotipi; tek gen lokusunda oluşan 

mutasyonla otozomal dominant, otozomal resesif ya da X kromozomuna bağlı geçişle 

ortaya çıkmaktadır. Mendelyan hastalıklarında tek bir gende görülen mutasyon büyük 

fizyolojik değişimlere yol açabilmektedir. Bu hastalıklarda biyolojik sistem, gen 

değişikliğinin yarattığı fizyolojik etkiyi telafi edememekte ya da azaltamamaktadır. 

Toplumda görülme sıklığı %0,1’den daha azdır. Dişhekimliğinde amelogenezis 

imperfekta, dentinogenezis imperfekta, hipodonti, Crouzon sendromu, kleidokranial 

displazi, Papillon-Lefẻvre sendromu hastalıkları Mendelyan hastalıklar olarak 

sınıflandırılmıştır (76). Basit genetik hastalıklar tek gen lokusunda oluşan defektin, 

protein fonksiyonunda bozulmaya neden olarak bir hastalığa ya da sendroma yol 

açmasıyla oluşmakta ve hastalığın klinik fenotipi birçok vakada benzer olarak 

görülmektedir (77).  

Tek bir gen lokusunda görülen bir ya da iki alleldeki mutasyona bağlı 

Mendelyan sendromların klinik tablolarında şiddetli periodontitisler görülebilmektedir. 

Bu durum, farklı gen lokuslarının birbirinden bağımsız olarak periodontitis üzerinde 

etkili olabildiğini göstermektedir. Mendelyan hastalıkları, periodontitislerin genetik 

altyapısının çoklu gen etkileşimlerine dayalı olabildiği gibi, tek bir gen lokusundaki 

mutasyona bağlı olarak görülebileceğini kanıtlamaktadır (77). Çeşitli genlerdeki genetik 

değişimler periodontal hastalıklarda farklı fizyolojik ve hücresel olayları etkileyerek 

yapısal ve bağışıklık proteinlerinde fonksiyon değişikliklerine yol açabilir. Değişikliğe 
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uğramış protein fonksiyonu, konağın mikrobiyal faktörlere verdiği yanıtta patolojik 

sonuçlara neden olarak periodontitise eğilimi arttırabilir (76). 

Bir gen hastalığı ilgilendiren farklı dokularda üretilmektedir (expression) ve 

gendeki mutasyon bu dokulardan birinde dokuya özgü bir durum ortaya çıkmasına 

neden olabilmektedir. SOS1 geni hücre büyümesi, bölünmesi ve farklılaşması üzerinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu gende görülen mutasyon, herediter gingival 

fibromatozis hastalığına yol açmakta ve periodonsiyumda büyümeye neden olarak 

dokuya özgü bir hastalık ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Agresif periodontitiste, 

periodontitisin klinik belirtileri gözlenmekte ancak diğer periodontitis tiplerindeki tüm 

özellikler görülmemektedir. Bu durum herhangi bir gendeki defektin herediter gingival 

fibromatozisdeki gibi dokuya özgü bir duruma yol açmasından kaynaklanabilir (77, 61).  

Kostmann sendromu, lökosit adezyon eksikliği ve nötropeni gibi tek gen 

mutasyonuna bağlı sendromların klinik fenotipinde, şiddetli periodontitis tablosuna 

rastlanmaktadır. Bu sendromlara neden olan biyolojik temel ve genetik mutasyonun 

şiddetli periodontitise olan yatkınlığı arttırdığı saptanmıştır (61).  

 

2.13.2. Kompleks Genetik Hastalıklar 
 

Kompleks genetik hastalıklar, birçok gen lokasyonunun birbirleriyle bağlantısı 

sonucu oluşmakta ve toplumda %1’den daha fazla oranda rastlanmaktadır. Kompleks 

genetik hastalıklarda, genetik aktarım veya dağılım Mendelyan hastalıklarındaki ailesel 

geçiş gibi basit bir yol izlememektedir (61). 

Kompleks genetik hastalıkların genetik altyapısında, fenotipin oluşmasında beş 

ila sekiz genin rol oynadığı düşünülmektedir. Kompleks genetik hastalıkların etyolojisi, 

sadece genotipe dayanmamakta ve hastalıkta çevresel faktörlerde çok önemli rol 

oynamaktadır. Çoğu zaman tek bir polimorfik allel hastalık riskini arttırsa da, aktif 

hastalık durumunun ortaya çıkmasında kesin belirleyici rol oynamamakta, birçok 

gendeki allelin yol açtığı gen ürünü ya da protein ürünündeki değişimler çevresel 

faktörlerin de etkisiyle hastalık etyolojisinde klinik değişimlere yol açabilecek ölçüde 

rol oynamaktadır. Sonuç olarak birçok gen lokusundaki allel değişimlerinin birbiriyle 
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etkileşimi ve bunların çevresel faktörlerle ilişkisi hastalık gelişme olasılığını 

azaltabilmekte ya da arttırabilmektedir (77). 

Kompleks genetik yapıya sahip kronik hastalıklar çoğunlukla ergenlik 

döneminde görülmemekte, yetişkinlik döneminde zaman içinde ortaya çıkmaktadır. 

Bireyin biyolojik ve fizyolojik sistemi; genetik polimorfizmin gen ürününde ya da 

protein ürününde yol açtığı değişikliklerin etkilerini azaltma veya telafi etme 

mekanizmalarına sahiptir. Buna bağlı olarak hastalıkla bağlantılı bulunan bir allelin 

hastalığın klinik belirteci olması belirsiz bir durum içermektedir. Bir bireyde hastalık 

etyolojisiyle bağlantılı bir allelin varlığıyla hastalığın belirtilerinin klinik olarak ortaya 

çıkması arasında birebir bir ilişki bulunmamaktadır (76). 

Araştırmalarda sağlıklı bireylere oranla hastalık grubunda daha sık rastlanan 

özgül alleller saptanabilmektedir. Ancak bu alleller hastalıktan etkilenmemiş bir bireyde 

bulunabildiği gibi hastalıktan etkilenmiş bir bireyde de bu allel mevcut olmayabilir. Bu 

nedenle genetik çalışmalara fonksiyonel polimorfizmlerin dahil edilmesi ve allel 

frekanslarının farklı populasyonlarda da araştırılarak belirlenmesi, hastalıkla bağlantılı 

özgül allellerin saptanması ve hastalığın genetik altyapısının anlaşılması açısından daha 

doğru bilgiler verecektir (76, 77). 

 

2.14. Periodontal Hastalıkta Genetiğin Rolü 
 

Birçok hastalıkta genetik çeşitlilik ve çevresel faktörler, bireyler arasındaki 

fenotipik değişikliklerde belirleyici etkenlerdir (Şekil 2-3). Bireyin fenotipi 

genotipinden daha fazla etkene bağlıdır. Tek bir fenotipin bir veya daha fazla gen 

tarafından kontrol edildiği durumlara gen etkileşimi denmekte ve belirli karakterleri 

etkileyen birkaç geni tanımlamak için kullanılmaktadır (78). 

Mutant bir allel içerdiği değişmiş genetik bilgi ile fenotipik özelliği baskın 

olarak etkilesede, birçok gen ürünü ve bu genlerin allelleri de fenotipe etki eder. 

Konağın genetik ve epigenetik değişimleri, biyolojik fenotipi şekillendirmektedir. 

Hücresel, moleküler süreçleri ve inflamatuar belirteçleri içeren biyolojik fenotip, klinik 
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2.15. Periodontitis Araştırmalarında Kullanılan Genetik Analiz Yöntemleri  
 

Bilimsel veriler sendromlara bağlı olan ve olmayan periodontitislerin 

etyolojisinde genetik faktörlerin en önemli etken olduğunu desteklemektedir. Genetik 

çalışmalarda elde edilen verilerin güvenilebilirliğinin değerlendirilmesi ve bir hastalığın 

genetik temelini saptamak amacıyla birçok genetik analiz yöntemi kullanılmaktadır. 

Genetik faktörlerin periodontal hastalıklar üzerine etkilerinin araştırılmasında ikiz 

çalışmaları, ailesel agregasyon, bağlantı çalışmaları ve segresyon analizi tekniklerinden 

yararlanılmıştır (77). 

 

2.15.1. İkiz Çalışmaları 

 

Birçok fenotipik özellik için, çeşitliliğin çevresel faktörlere mi yoksa genetik 

faktörler mi bağlı olduğunu saptamak oldukça güçtür. İkizlerle yapılan çalışmalar, 

insanın fenotipik özelliklerinin belirlenmesinde kalıtıma karşı çevrenin nasıl bir etkisi 

olduğunu açıklamak amacındadır. Bir özelliğin uyum oranı beraber ve ayrı ayrı 

yetiştirilmiş tek ve çift yumurta ikizlerinde kıyaslanabilmektedir (100).  

Tek yumurta ikizleri döllenmeyi takiben tek bir yumurtanın bölünmesinden 

meydana gelir ve genotipik yapıları tamamen aynıdır. Çift yumurta ikizlerinin genetik 

yapısı, ortalama olarak genlerin yarısını paylaşan herhangi iki kardeşin genetik 

benzerliği kadardır. Bir arada yetiştirilen tek ve çift yumurta ikizlerindeki özelliklerin 

karşılaştırılması, kalıtımın gösterimi için potansiyel bir değer ifade eder. Tek ve çift 

yumurta ikizleri birbirleriyle karşılaştırıldıklarında; uyum oranı tek yumurta ikizlerinde 

aynı cinsiyetteki çift yumurta ikizlerinden daha büyük çıkarsa aile içindeki hastalık 

dağılımında genetik etkenin, her iki grupta da bu oran eşit olursa hastalık dağılımında 

ortak çevresel faktörlerin daha etkili olduğu tahmin edilebilir. Tek yumurta ikizlerinde 

görülen hastalıklardaki farklılıklar çevresel faktörlerden kaynaklanırken, çift yumurta 

ikizleri arasındaki farklılıklar çevresel ve genetik faktörlerin bileşiminden 

kaynaklanmaktadır (76, 78, 100, 155). 

Periodontitis gibi kompleks genetik hastalıklarda, ikiz çalışmaları insanlarda 

çevre ve kalıtımın etkinliğinin belirlenmesi için iyi bir model oluştururlar. Gingivitis ve 
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kronik periodontitistin çevresel ve kalıtımsal faktörlerden nasıl etkilendiğini incelemek 

amacıyla yapılan bir araştırmada yetişkin tek ve çift yumurta ikizleri karşılaştırılmıştır. 

Klinik ölçümlerde tek yumurta ikizlerinin birbirine çift yumurta ikizlerine göre daha 

fazla benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Çevresel ve genetik faktörler 

değerlendirildiğinde, kronik periodontitisin şiddetinin ve yaygınlığının istatistiksel 

anlamlı olarak %50 oranında genetik faktörlere bağlı olduğu düşünülmüştür (100). 

 

2.15.2. Ailesel Agregasyon 
 

Yapılan birçok çalışma periodontal hastalıkların ailesel agregasyon gösterdiğini 

kanıtlamıştır. Kronik periodontitiste ailesel hikayeye daha az sıklıkla rastlansa da, 

AP’de ailesel agregasyon genetik hazırlayıcı etken oluşturmaktadır. Periodontitisin 

ailesel agregasyonu; eğitim, sosyoekonomik durum, ağız hijyeni, pasif içicilik gibi ortak 

çevresel özellikleri ve diabet gibi hastalıkları yansıtmaktadır (76, 77). Ailesel 

agregasyon AP’nin etyolojisindeki kalıtımsal faktörü kanıtlarken, ikiz çalışmaları da 

KP’de genetik faktörün varlığını desteklemektedir (77).  

 

2.15.3. Bağlantı Analizi 

 

Bağlantı (linkage) analizleri, bir hastalıktan sorumlu olduğu bilinen bir genin 

kromozomal yerleşimini belirlemek için kullanılmaktadır. Bu yöntem, hastalığın 

genetik temelinde rol oynayan sorumlu ana genin etkisini tanımlamada önem 

kazanmaktadır. Bir ailedeki genetik bir özelliğin aile içinde nasıl geçiş gösterdiği 

segresyon analizi ile incelenebilmekte ve bu özellik bilinen bir gen polimorfizmiyle 

geçiş gösteriyorsa bağlantı analiziyle bunun kromozom üzerindeki yeri 

saptanabilmektedir (37, 77, 155). 

Ondokuz ailede hastalıktan etkilenmiş ve etkilenmemiş bireylerde yapılan 

bağlantı analizi çalışmasında ailelerin %40’ından fazlasında 4.kromozomda q 

bölgesinin AP’de major gen etkisi gösterdiğini bulunmuştur. Araştırmada tanı 

sınıflaması, kalıtımın geçiş yolu gibi faktörlere göre 20 genetik model oluşturulmuştur. 



 35

Araştırmanın sonucunda hastalığı etkileyen gen bölgelerinin çeşitlilik gösterdiği, 

4.kromozom q bölgesinin tüm AP’ler  için ortak bir gen olmayabileceği, hastalığın 

farklı ailelerde farklı katılım yolları ve bir çok genin etkisiyle de oluşabileceği sonucuna 

varılmıştır (63). 

 

2.15.4. Segresyon Analizi 

 

Segresyon analizi ile hasta bireylerin aile ağaçları incelenerek, kalıtımın aileler 

içinde farklı geçiş türleri değerlendirilebilmektedir. Genler otozomal (autosomal), X’e 

bağlı (X-linked), baskın (dominant), çekinik (recessive), karmaşık (complex), multi-

lokus (multi-locus) veya rastgele (random) bir modele göre geçiş gösterebilir. Genin 

penetransı, fenotip oranı, hastalığın sıklığı, hastalık oluşturmayan alleller bu tip analiz 

çalışmalarında incelenebilmektedir (76). Kuzey Amerika’da yaşayan 100 aileyi 

kapsayan bir segresyon analizi çalışmasında, agresif periodontitisin Afroamerikan ve 

Amerikan ailelerin tümünde %70 oranında otozomal dominant geçiş gösterdiği 

bulunmuştur (92).  

 

2.16. Periodontitiste Genetik Polimorfizm Çalışmaları 
 

Yapılan çalışmalarda periodontitis oluşmasındaki risk oranının proinflamatuar 

sitokin (IL-1α, IL-1β, IL-6, TNF-α) ve proteaz inhibitörü (α2-macroglobulin, α1-

antitripsin) gibi mediatörlerle ilişkili polimorfizmlerin varlığında arttığı gözlenmiştir 

(76). Bu mediatörlerde görülen polimorfizmlerin kombine etkisi hastalığa eğilimde 

yüksek risk oluşturmaktadır (77). 

Genetik polimorfizmlerin, periodontal hastalık ile ilişkilerini belirlemek 

amacıyla periodontitiste rolü olduğu düşünülen bazı aday genler belirlenmiştir. Bu 

genler sitokinler (IL-1, TNF-α, IL-4, IL-6, IL-8, IL-4, IL-10, IL-12, IFN-γ), HLA 

(HLA-DR, HLA-DR1), immunoreseptörler (TNFR2, IL-1R, IL-6R, FMLP reseptör), 

proteazlar (MMP-1, TIMP-1), yapısal moleküller (catepsin C, vitamin D reseptör) ve 
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diğerleri (plazminojen aktivatör inhibitörü-1, fibrinojen) olarak sınıflandırılmıştır (77, 

139). 

 

2.16.1. IL-1 Gen Polimorfizmleri 
 

IL-1 ailesi; IL-1α, IL-1β olmak üzere 2 farklı polipeptid sitokinden, bu iki 

sitokine bağlanan IL-1 reseptörü (IL-1R) ve bu reseptörün doğal antagonisti olan IL-1 

reseptör antagonistinden (IL-1Ra) oluşmaktadır.  

IL-1, aktive makrofajlar, endotelyal ve bazı epitelyal hücreler, keratinosit ve 

fibroblastlar tarafından salgılanır. IL-1’in birbirleriyle aminoasit düzeyinde %27 

oranında benzerlik gösteren, aynı reseptöre bağlanan iki formu (α, β) bulunmaktadır. IL-

1α ve IL-1β farklı genler tarafından sentezlenen 17 kDa boyutunda polipeptidlerdir. IL-

1α, daha çok hücre membranı ile ilişkiliyken, IL-1β hücreden salınmakta ve IL-1α’dan 

10-50 kat daha fazla sentezlenmektedir (33, 72). Orta şiddette inflamasyon bulunan 

dişeti dokularında IL-1α esas olarak makrofajlar tarafından, IL-1β ise gram negatif 

bakteri kaynaklı LPS ile aktive olmuş nötrofiller tarafından üretilmektedir. 

İnflamasyonlu dokuda IL-1β düzeyinin IL-1α düzeyine göre daha yüksek olduğu 

bulunmuştur (72).  

IL-1 inflamasyon, hücre büyümesi ve doku tamiri, açlık ve ağrı hissi, vücut ısısı 

ayarlanmasında önemli rol oynayan çoklu etki gösteren bir sitokindir. IL-1’in temel 

fonksiyonu, doğal bağışıklıktaki konak inflamatuar yanıtına aracılık etmektir. IL-1’in 

biyoaktivitesi, bakteriyel ürünler, sitokinler ve biyoaktif lipitler gibi birçok hücre tipi 

tarafından lokal ve sistemik olarak inflamatuar yolla uyarılır (2, 72).  

IL-1α ve IL-1β; T ve B hücrelerinin, endotelyal hücre adezyon molekülerinin, 

kemokin yapımının, akut faz yanıtı proteinleri sentezinin uyarılmasını sağlayarak 

bağışık yanıtı yönlendirir (33, 72, 101). 

IL-1 ve TNF-α, sinerjik etki göstererek periodontal hastalıkta osteoklast 

üretimini ve farklılaşmasını uyararak kemik yıkımını başlatır. IL-1, monosit ve 

fibroblastlardan PGE2 ve MMP salınımını indükleyerek bağdokuda kollajen yıkımı ve 

alveol kemiğinde rezorbsiyona neden olur. IL-1, kendi etkisini arttırmak için diğer 
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hücreleri IL-1 sentezlemesi yönünde aktive eder. IL-1’in etkisi doğal antagonisti olan 

IL-1Ra tarafından kontrol edilir (130). 

IL-1Ra monosit/makrofaj, nötrofil ve fibroblastlar tarafından üretilmektedir 

(72). IL-1Ra, IL-1α ve IL-1β ile yarışarak IL-1RI, IL-1RII reseptörlerine bağlanır ve IL-

1’in etkisini inhibe eder (119). IL-1Ra osteoklastların toplanmasını, bağdoku ve kemik 

yıkımını bloke eder (168). IL-1Ra, inflamatuar periodontal hastalıklarda IL-1’in etkisini 

dengeleyerek doğal homeostatik mekanizmada önemli rol oynar (72). 

IL-1 sitokin ailesinin iki reseptör proteini (IL-1RI, IL-1RII) mevcuttur. IL-1 

hücreler üzerindeki etkisini, plazma membranındaki çözünebilen fonksiyonel 

reseptörler aracılığıyla gösterir. IL-1RI, 80 kDa boyutunda sinyal iletimi ve hücre 

aktivasyonundan sorumlu reseptördür. IL-1RII 68 kDa boyutunda membrana bağlı, 

çözünebilir reseptördür. Bu iki reseptör, çapraz bağlantılı protein-protein bağlantısını 

sağlar (138). Bu hücrelerin ana kaynağı, B hücreleri, nötrofiller ve kemik iliği öncül 

hücreleridir (113). IL-1RI, T hücreleri ve fibroblastlarda esas reseptördür, ancak hücre 

yüzeyinde çok düşük miktarda bulunur (168). IL-1α ve IL-1β, bu hücrelerin 

yüzeyindeki IL-1RI’e bağlanarak bu hücrelerden IL-1, IL-6, IL-8, IL-17 ve TNF-α gibi 

proinflamatuar sitokin salınımını aktive eder. IL-1RII, nötrofil, monosit ve B 

hücrelerinin yüzeyinde bulunur. IL-1α ve IL-1β’nın aktivitesi IL-1RII tarafından kontrol 

edilir. IL-1α, IL-1RI’e yüksek afiniteyle bağlanır. IL-1β, IL-1RII’ye yüksek afinite 

gösterir ve IL-1RII, IL-1β’nın IL-1Ra’ya bağlanmasını önler (101, 113). IL-1Ra, IL-

1RI’e yüksek afiniteyle gösterip, membran yüzeyindeki IL-1RI’e bağlanmak için IL-1α 

ve IL-1β’yla yarışırken; IL-1RII’ye yüksek afiniteyle bağlanmamaktadır (113). 

IL-1’in işlevi 2 yolla azaltılabilir: IL-1Ra, IL-1RI’e geri dönüşümsüz şekilde 

bağlanarak IL-1’in sinyallerini bloke eder. IL-1RII, sinyalizasyon mekanizmasına sahip 

olmadığı için decoy reseptör olarak görev yapar ve IL-1’e bağlanarak IL-1’in IL-1RI ile 

sinyal bağlantısını önler (11). 

IL-1 gen ailesinin üyeleri 2q13-21 kromozomunun uzun kolunda proksimal 

bölgede 430 kb boyutunda bir bölgede yer almakta ve üç homolog gen içermektedir. IL-

1A, IL-1B, IL-1RN (119). IL-1A, IL-1B, IL-1RN yüksek polimorfizm gösteren 

genlerdir (156). IL-1B’de promoter bölgede -511 pozisyonunda ve 5. Ekzonda +3954. 

pozisyonunda ikili allelik baz değişimi gösteren polimorfizm saptanmıştır. IL-1A’da 

promoter bölgede -889 pozisyonunda saptanan polimorfizmin +4845 pozisyonundaki 
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polimorfizmle %99 konkordans gösterdiği saptanmıştır (22, 137). IL-1RN geninde 

intron 2’de DSAT polimorfizmi bulunmuştur (137). 

IL-1 ailesi inflamasyonda önemli rol oynar. IL-1 gen ailesinin ekzon ya da 

promoter bölgesinde bulunan gen polimorfizmleri, IL-1 üretimini ve işlevini etkileyerek 

kronik inflamatuar ve otoimmun hastalıkların patolojik süreçlerinde rol oynamaktadır 

(13).  

Yapılan deneysel bir gingivitis çalışmasında IL-1 pozitif ve negatif genotipe 

sahip bireylerde, 21 günlük plak birikimini takiben ölçülen klinik inflamasyon 

parametrelerinde farklılık bulunmamıştır (71). Başka bir çalışmada ise IL-1 pozitif 

genotipli sigara içmeyen bireylerde idame tedavisi safhasında sondalamada kanama 

insidans ve prevelansının IL-1 negatif genotipli bireylere göre daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Bunun sonucunda IL-1A ve IL-1B polimorfizminin, dişetinde plağa karşı 

oluşan hiperinflamatuar yanıtla bağlantılı olduğu sonucuna varılmıştır (86).  

Kronik periodontitisli bireylerde, IL-1A +4845 polimorfizminin periodontal 

başlangıç tedavisi sonucunda cep derinliği, klinik ataşman seviyesi, sondalamada 

kanama gibi klinik değerlerle bağlantılı olmadığı görülmüştür. Ancak inflamasyon ve 

periodontal doku yıkımının şiddetini gösteren tükürük aspartat aminotransferaz ve 

alanin aminotransferaz enzim seviyelerinde tedavi sonrasında, IL-1A +4845 2. allelini 

taşıyan bireylerde değişiklik görülmezken, taşımayan bireylerde azalma görülmüştür 

(166).  

Orta ve ileri şiddette kronik periodontitiste DOS IL-1β, TNF-α ve dişeti dokusu 

IL-1α, IL-1β, TNF-α konsantrasyonlarının IL-1 genotipleriyle korelasyonları 

araştırılmıştır. IL-1β DOS değerlerinin 4 mm’den sığ ceplerde pozitif PYG’li 

bireylerde, negatif PYG’li bireylere göre, tedavi öncesi 2,5 kez ve tedavi sonrası 2,2 kez 

yüksek olduğunu belirtilmiştir. Tedaviyi takiben negatif PYG’li bireylerde IL-1β 

konsantrasyonunda anlamlı azalma gözlenmiştir. TNF-α seviyelerinde ise genotipler 

arasında başlangıç ya da tedavi sonrası değerlerde anlamlı bir farklılık saptanmamıştır 

(39). 

Sigara kullanımının, IL-1A +4845 ve IL-1B +3953 polimorfizmlerinin klinik 

inflamasyon değerlerini değiştirmediği ve subgingival bakteri florası üzerine etki 

etmediği savunulmuştur (3).  
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Sigara içmeyen KP’li bireylerde IL-1B +3954 polimorfik allelin periodontal 

dokularda yüksek IL-1β ekspresyonu, artan klinik ataşman kaybı ve sondalanabilir cep 

derinliği ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Kırmızı kompleks olarak adlandırılan 

periodontopatojen bakteri topluluğu (P.g, T.d, T.f) ve IL-1B +3954 polimorfik allelin 

varlığının hem birbirinden bağımsız hem de sinerjik olarak inflamasyonlu dokularda IL-

1β seviyesini etkilediği saptanmış ve bu iki faktörün periodontal hastalık şiddetini 

arttırdığı belirtilmiştir (43). 

Kronik periodontitisli ve periodontal sağlıklı bireylerde IL-1 (IL-1A -889, IL-1B 

+3953, IL-1RN DSAT) gen polimorfizmi, mikrobiata ve sigara kullanımı arasındaki 

ilişkiyi araştırılmıştır. Sigara kullanmayan, subgingival florasında P.g ve A.a 

saptanmayan KP’li bireylerde yüksek frekansta IL-1A -889, IL-1B +3953, IL-1RN 

DSAT 2. allel taşıyıcılığına rastlanmıştır. Bunun sonucunda IL-1 gen ailesinin diğer risk 

faktörlerinin yokluğunda dahi KP için genetik hazırlayıcı etken olarak önemli rol 

oynadığı düşünülmüştür (85). 

Kronik periodontitiste, sigara kullanımı ve IL-1 genotipinin birbirinden bağımsız 

faktörler olduğunu savunan çalışmalar mevcuttur (85, 97). Fazla sigara kullanımı ve 

pozitif PYG varlığının kronik periodontitiste ataşman kaybı ve erken diş kaybı için 

sinerjik olarak risk oluşturduğunu belirten çalışmalar da vardır (95, 97). Sigara 

kullanımının, periodontitiste ataşman ve diş kaybı açısından pozitif PYG’ye oranla daha 

fazla risk oluşturduğu belirtilmiştir. Sigara kullanan pozitif PYG’li bireylerde; sigara 

kullanan negatif PYG’li, sigara kullanmayan pozitif PYG’li ve sigara kullanmayan 

negatif PYG’li bireylere göre daha fazla ataşman kaybı izlenmiştir. Sigara kullanımı 

varlığında, PYG taşıyıcılığının periodontitis riskinin artmasında daha etkin rol 

oynadığını düşünülmüştür (96, 97, 98). 

 

2.16.2. IL-1R Gen Polimorfizmleri  
 

IL-1R geni 2.kromozomun uzun kolunda 2q12 bandında yer almaktadır (21). 

İrrite bağırsak sendromlu (irritable bowel syndrome) 71 hastada yapılan IL-1R pstI 

1970 polimorfizm analizinde, 1. allelin hastalık grubunda kontrol grubuna kıyasla 

anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür (11). Türk toplumunda 80 Behçet hastalığı 
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taşıyan bireyde yapılan araştırmada, IL-1R pstI 1970 geni 2,2 genotipinin Behçet 

hastalığı için 1,1 ve 1,2 genotipine göre yüksek risk oluşturduğu savunulmuştur (6). 204 

sistemik sklerozlu ve 204 sağlıklı birey arasında IL-1R pstI 1970 polimorfizminde 

genotip dağılımları bakımından fark gözlenmemiştir (13). Makedon toplumunda IL-1R 

pstI 1970 geni ile romatoid artrit hastalığı arasında bağlantı saptanmamıştır (148). 

Belçika toplumunda 474 derin ven trombozlu, 474 sağlıklı bireyde IL-1RI 

geninde 12544 C/G,12974 C/T, 23657 A/G, 23772 A/C, 27421 T/A; IL-1RII geninde 

740 T/C, 5590 T/C, 18072 A/G, 19891 A/G pozisyonundaki TNP’ler analiz edilmiştir. 

IL-1RI ve IL-1RII genlerindeki bu TNP’lerin kendi içindeki haplotip 

kombinasyonlarının ya da IL-1B ve IL-1RN genleriyle etkileşimlerinin venöz trombozis 

riskini arttırmadığı ortaya konulmuştur (158). 

 

2.16.3. IL-1RN Gen Polimorfizmleri 
 

IL-1Ra, IL-1’in IL-1R’ye bağlanmasını engelleyerek IL-1’in uyardığı PGE2 ve 

kollajenaz üretimini bölgesel olarak baskılar ve antiinflamatuar etki gösterir (72, 119). 

İnflamatuar hastalıklarda IL-1, IL-6, TNF-α, IL-8 gibi proinflamatuar sitokinler ile IL-

1’le paralel olarak bulunan IL-1Ra’nın arttığı görülmüştür. Periodontal sağlıklı 

bölgelerden alınan DOS’ta IL-1Ra’ya rastlanmazken, orta ve şiddetli inflamasyon 

görülen bölgelerde yüksek oranda IL-1Ra saptanmıştır (72). 

Sigara içen ve içmeyen KP’li hastalar karşılaştırıldığında DOS’ta IL-1Ra 

düzeyinin IL-1β’ye göre 1000 kat fazla olduğu ve bu iki sitokinin DOS düzeyinin sigara 

kullanımından etkilenmediği sonucuna varılmıştır. Orta ve ileri şiddetteki periodontitisli 

hastalarda IL-1β ve IL-1Ra DOS düzeylerinin TNF-α, IL-6, IgA, IgG ve albumin gibi 

sitokin ve proteinlere oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar 

doğrultusunda IL-1Ra’nın, IL-1β üretimini ve aktivitesini kontrol ettiği ve IL-1Ra’nın 

hastalık belirteci olarak kullanılabileceği düşünülmüştür (14). 

Kalp nakli yapılmış ve sistemik sağlıklı bireylerde IL-B +3953, IL-1RN DSAT 

polimorfizmleri ile IL-1β ve IL-1Ra plazma düzeyleri karşılaştırılmıştır. IL-1RN 1,1 

genotipinin IL-1β biyoaktivitesiyle doğrudan ilişkili olduğu ve IL-1β salınımında 

genetik olarak düzenleyici etkisi olduğu belirtilmiştir. IL-1RN 1. allelini taşıyan 
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bireylerde plazmada ters orantılı bir şekilde IL-1β düzeyinin artıp IL-1Ra düzeyinin 

azaldığı ve IL-1RN 2. allelini taşıyan bireylerde ise IL-1Ra düzeyinin artıp IL-1β 

düzeyinin azaldığı görülmüştür (156). 

IL-1RN DSAT 2,2 genotipini taşıyan bireylerde serum IL-1Ra seviyesinin 

yüksek olduğu saptanmıştır. IL-1Ra’nın agonist etkiyle IL-1R’ye bağlanarak IL-1β’nın 

inflamatuar etkisini baskıladığını ve IL-1RN DSAT 2,2 genotipinin Helicobacter 

pylori’ye bağlı mide kanseri riskiyle negatif bağlantılı etki gösterdiği belirtilmiştir 

(131). 

GAP hastalarında IL-1RN DSAT polimorfik allellerinin (allel 2, 3, 4, 5) sağlıklı 

bireylerle karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. GAP 

hastalarında IL-1RN DSAT polimorfik allel taşıma oranının sağlıklı bireylere oranla 

daha yüksek olduğu bulunmuştur (137). 

Yapılan araştırmalarda IL-1RN DSAT 2. allelinin IL-1Ra üretiminin artmasıyla 

bağlantılı olduğu kanıtlanmıştır. Periodontitis şiddetinin (IL-1α+IL-1β)/IL-1Ra oranıyla 

ilişkili olduğu saptanmış ve DOS’ta IL-1β düzeyinin artıp IL-1Ra düzeyinin 

azalmasıyla hastalığın şiddetlendiği gözlenmiştir (73, 137). 

Deneysel bir gingivitis çalışmasında IL-1A +4845, IL-1B +3953 ve pozitif 

PYG’nin inflamasyonun klinik parametreleriyle ilişkili olmadığı saptanırken, IL-1RN 

DSAT polimorfizmi ve plak birikimine karşı oluşan inflamatuar yanıt arasında bağlantı 

olduğu görülmüş ve bu polimorfizmin gingivitise eğilimle bağlantılı olduğu 

belirtilmiştir (127). 

 

2.16.4. IL-6 Gen Polimorfizmleri 

 

IL-6, yardımcı T hücreleri, monosit/makrofaj, endotelyal hücreler, fibroblastlar, 

adipositler, mast hücreleri, kemik iliği hücreleri gibi pek çok hücre tarafından 

sentezlenmektedir. Pleiotropik etkiye sahip olan IL-6, doğal ve edinsel bağışıklığın her 

ikisinde de rol almaktadır. IL-6, B hücrelerinin plazma hücrelerine farklılaşmasını ve 

antikor üretimini uyarmakta, T hücrelerinin, makrofajların farklılaşmasını ve 

aktivasyonunu sağlamaktadır. IL-6 hepatositler için güçlü bir uyaran etkisi göstererek 

inflamasyonda ve doku yaralanmasında, CRP ve diğer akut faz yanıtı proteinlerinin 
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sentezini uyarır. İnflamasyon kaynaklı IL-1, TNF-α, endotoksin gibi bakteriyel ürünler 

varlığında ve viral infeksiyonlarda IL-6 üretimi artmaktadır (2, 35, 145, 151). 

IL-6 ekspresyonundaki düzensizliklerin, uzun dönemde ateroskleroz gibi 

kardiovasküler hastalıklara neden olduğu görülmüştür (28). Kaposi sarkomu, multiple 

myeloma, sistemik başlangıçlı juvenil kronik artrit, romatoid artrit, osteoporoz, psöriasis 

gibi hastalıklarda IL-6 seviyesinin arttığı görülmektedir. IL-6 geninde görülen 

polimorfizmler sonucu romatoid artrit, Kaposi sarkomu, diabet gibi hastalıklara ve 

serebrovasküler malformasyonlarda intrakranial hemorajiye eğilim görüldüğü 

saptanmıştır (15). 

Multifonksiyonel bir sitokin olan IL-6, periodontitis patogenezinde inflamatuar 

doku yıkımının dengelenmesinde önemli rol oynar (149). Kemik rezorbsiyonunda hem 

otokrin hem de parakrin etki gösterir (67). Osteoklast öncül hücrelerini uyararak kemik 

rezorbsiyonunu hızlandırır (154). Hücrelerin osteoklastik fenotip kazanmalarından 

sorumludur. IL-1β tarafından uyarılan dişeti fibroblastlarının salgıladığı IL-6, kronik ve 

agresif periodontitiste kollajen ve kemik yıkımına neden olmaktadır (147). IL-6, IL-1’in 

etkisini arttırarak kemik rezorbsiyonunu stimüle etmesinin yanı sıra IL-1Ra ve 

sTNFR’yi uyararak IL-1 ve TNF-α’nın etkisini inhibe edebilmektedir. IL-6, mediatör 

etkisi ile proinflamatuar sitokinlerin arasındaki dengeyi sağlamaktadır (67). 

Periodontitisli hastalarda IL-6 seviyesinin, inflamasyonlu dişeti dokusunda, DOS ve 

serumda arttığı gözlenmiştir (107).  

IL-6 geni, 7. kromozomun p21 kolunda yerleşim gösterir, 5 ekzon ve 4 

introndan oluşmaktadır. Promoter bölgede (5’-kanat bölgesinde) bulunan 7 TNP 

bilinmektedir: -6106 A/T, -1480 C/G, -1363 G/T, 597 G/A, -572 G/C, -174 G/C, -373 

A/T (67, 105, 145). Tablo 2-1’de IL-6 geninde TNP’lerin periodontitis ile ilişkisini 

inceleyen çalışmalar gösterilmektedir. 

IL-6 geni -174 polimorfizminin IL-6 transkripsiyonu ve serum IL-6 seviyesiyle 

bağlantılı olduğu gözlenmiştir. Sistemik başlangıçlı juvenil kronik artritli ve sistemik 

sağlıklı IL-6 -174 1,1 genotipine sahip bireylerde inflamatuar uyarılma sonrası serum 

IL-6 seviyesinin diğer bireylere göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. 

Sistemik başlangıçlı juvenile kronik artritli hastalarda koruyucu 2,2 genotipi görülme 

oranının sağlıklı bireylere göre daha düşük olduğu saptanmış ve bu durumun hastalığın 

patogenezini etkilediği düşünülmüştür (46). 
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IL-6 -174 polimorfizminin sistemik inflamatuar yanıtın artmasıyla ve bununla 

bağlantılı olarak CRP, IL-6 gibi özgül inflamatuar mediatörlerin serum seviyesindeki 

değişimleriyle ilişkili olduğu saptanmıştır. Kronik periodontitisli bireylerde IL-1 -889, 

IL-6 -174 polimorfizmleri ile IL-6 ve CRP’nin yüksek serum düzeyleri arasında pozitif 

korelasyon bulunmuş, bu durumun periodontal ve sistemik hastalıklar arasındaki 

bağlantıyı gösterdiği düşünülmüştür (28).  

Periodontitis ve aterogenezis arasındaki bağlantı incelendiğinde KP’li bireylerde 

IL-6 -174 polimorfizminin cerrahi olmayan periodontal tedavi öncesi ve sonrası serum 

CRP düzeylerini anlamlı şekilde etkilediği görülmüştür. IL-6 -174 1,2 genotipinin 

başlangıç IL-6 ve CRP düzeyiyle bağlantılı olduğu kanıtlanmış ve generalize kronik 

periodontitisin sistemik inflamasyona neden olduğu ve aterogenezisin etyolojisinde rol 

oynayabileceği düşünülmüştür (27). 

IL-6 -174 polimorfizminin kardiovasküler hastalıklarda başlangıç CRP 

düzeyiyle ilişkili olduğu ve CRP düzeyinin kalıtsal kardiovasküler hastalıklar için risk 

faktörü olduğu saptanmıştır. Başlangıç serum CRP düzeyinin IL-6 -174 polimorfizmiyle 

bağlantılı olduğu ve 2. allel varlığının yüksek başlangıç CRP düzeyiyle ilişkili olduğu 

görülmüştür (159).  

IL-6 reseptör (IL-6R) gen polimorfizminin, çözünür IL-6R serum seviyesini 

etkilediği gözlenmiştir (51). AP, KP ve sağlıklı hastalarda yapılan çalışmada IL-6R 

+48892 A/C polimorfizminin periodontitis için risk faktörü olabileceği belirtilmiştir 

(52). 

IL-6 -174 polimorfizminin GAP’ta periodontopatojen bakteri kolonizasyonuna 

eğilimde önemli rol oynadığı saptanmıştır. IL-6 -174 1,1 genotipinde A.a+P.g ve 

A.a+P.g+T.f kolonizasyonunun diğer genotiplere göre daha yüksek olduğu ve A.a 

kolonizasyonun istatistiksel anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür (106). 

Agresif periodontitisli ve periodontal sağlıklı bireylerde IL-6 geni promoter 

bölgede yer alan 5 farklı TNP’nin (-6106, -1480, -1363, -572 , -174) AP’nin genetik 

altyapısına etkisi araştırılmıştır. -174 1. allel frekansının AP grubunda, periodontal 

sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğu gözlenirken diğer TNP’lerde fark 

görülmemiştir (105). 
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Tablo 2-1: Periodontitisli hastalarda incelenen IL-6 polimorfizmleri 

Araştırıcılar Polimorfizm Tanı  Hasta sayısı Etnik köken Periodontitis 
ile ilişkisi  

Araştırılan 
polimorfizmler

Tervonen ve 
ark. 2007 
(146) 

-174  

KP 
51 KP  

178 K 
Beyaz ırk + -174  

Babel ve ark. 
2006 (9) KP 

12 KP  

114 K 
Beyaz ırk + -174  

Holla ve ark. 
2004 (67) KP 

148 KP  

107 K 
Beyaz ırk - 

-174  

-572 

-597 

Trevilatto ve 
ark. 2003 
(149) 

KP 
48 KP 

36 K 
Brezilya 
toplumu + -174  

D’Auito ve 
ark. 2004 
(28) 

KP 94 KP Karışık ırk + -174  

Nibali ve ark. 
2008 (107) AP 107 AP Karışık ırk + 

-174, 

-6106 

Nibali ve ark. 
2008 (105) AP 

224 AP  

231 K 
Karışık ırk + 

-174, 

-1480, 

-1363 

Nibali ve ark. 
2007 (106) AP 45 GAP Karışık ırk + -174  

Nibali ve ark. 
2009 (104) 

AP  

KP 

167 GAP 

 57 LAP 

 310 KP 

 231 K 

Karışık ırk + 

-174 

-1480 

-1363 

-6106 

-572 

Brett ve  ark. 
2005 (16) 

AP 

KP 

51 AP 

 57 KP 

100 K 

Beyaz ırk + -174  
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Tablo 2-1: Periodontitisli hastalarda incelenen IL-6 polimorfizmleri (devamı) 

Araştırıcılar Polimorfizm Tanı  Hasta sayısı Etnik köken Periodontitis 
ile ilişkisi  

Araştırılan 
polimorfizmler

Nibali ve ark. 
2008 (107) 

-6106 

 

AP  107 AP Karışık ırk + 
-174, 

-6106 

Nibali ve ark. 
2009 (104) 

AP 

KP 

167 GAP 

 57 LAP 

 310 KP 

 231 K 

Karışık ırk + 

-174 

-1480 

-1363 

-6106 

-572 

Nibali ve ark. 
2008 (105) 

-1480 

-1363 

AP 
224 AP  

231 K 
Karışık ırk 

+ 

 

-174, 

-1480, 

-1363 

Nibali ve ark. 
2009 (104) 

AP  

KP 

167 GAP 

 57 LAP 

 310 KP 

 231 K 

Karışık ırk 
 

+ 

-174 

-1480 

-1363 

-6106 

-572 

Holla ve ark. 
2004 (67) 

-572 

KP 
148 KP  

107 K 
Beyaz ırk + 

-174  

-572 

-597 

Nibali ve ark. 
2009 (104) 

AP  

KP 

167 GAP 

 57 LAP 

 310 KP 

 231 K 

Karışık ırk - 

-174 

-1480 

-1363 

-6106 

-572 

Holla ve ark. 
2004 (67) -597 KP 

148 KP  

107 K 
Beyaz ırk - 

-174  

-572 

-597 

Galicia ve 
ark.  2006 
(52) 

IL-6R 
+48892  

AP 

KP 

169KP/70 K

43AP/140 K
Japon 
toplumu + IL-6R +48892 
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Karışık etnik bir populasyonda KP ve AP’li hastalarda IL-6 geni -6106, -1480, -

1363, -572, -174 polimorfizmlerinin A.a, P.g, T.f varlığına ve serum CRP, IL-6 

seviyelerine etkisi değerlendirilmiştir. IL-6 -174 1,1 ve -6106 1,1 genotipleri A.a ve 

A.a+P.g varlığıyla anlamlı derecede bağlantılı bulunmuştur (107). 

Beyaz ırka mensup Brezilyalılarda orta şiddetli ve şiddetli KP hastalarında 

yapılan bir çalışmada IL-6 -174 1,1 genotipinin KP şiddetiyle doğru orantılı olduğu 

belirlenmiştir. 1,1 genotipi sağlıklı bireylerde %33,3, orta şiddetli KP’li bireylerde %50 

ve şiddetli KP’li bireylerde %70,8 oranında saptanmıştır. 1,2 genotipi görülme sıklığı 

ise sağlıklı bireylerde %58,3, orta şiddetli KP’li bireylerde %50 ve şiddetli KP’li 

bireylerde %12,5 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda 2. allelin KP için 

koruyucu bir allel olduğu ve 1. allelin KP gelişimi ve ilerlemesinde rol oynadığı 

düşünülmüştür (149). 

 

Çek toplumunda KP’li ve periodontal sağlıklı bireylerde IL-6 -597 G/A, -572 

G/C, -174 G/C polimorfizmlerinin genotip dağılımı incelendiğinde -597 G/A ve -174 

G/C genotip dağılımları açısından gruplar arasında fark bulunmamıştır. IL-6 -572 1,2 

genotipine sağlıklı bireylerde hastalıklı bireylere oranla anlamlı derecede fazla 

rastlanmış ve bu genotipin KP’ye eğilimde koruyucu faktör olabileceği belirtilmiştir 

(67). 

Beyaz ırkta KP’li bireylerde IL-6 -174 1,2 genotipi, AP’li ve sağlıklı bireylerle 

kıyaslandığında anlamlı derecede yüksek bulunmuş ve bu genotipin KP riskiyle 

bağlantılı olduğu düşünülmüştür (16). 

 

2.16.5. TNF-A Gen Polimorfizmleri 
 

TNF-α, inflamasyon ve bağışıklıkta anahtar rol oynayan proinflamatuar bir 

sitokindir. TNF-α proteini, 17 kDa’lık çözünebilir, 26 kDa’lık membran bağlı molekül 

olarak sentezlenmekte ve TNFR1 ve TNFR2 reseptörlerine bağlanmaktadır (135). 

Esas olarak aktive mononükleer fagositler tarafından sentezlenen TNF-α, 

nötrofil ve monositlerin infeksiyon bölgesine göçünün ve bu hücrelerin 
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mikroorganizmaların ortadan kaldırılması için uyarılmasında görev almaktadır. TNF-α, 

vasküler endotelyal hücreleri adezyon molekülü salgılamaları, makrofajlar ve endotelyal 

hücreleri ise kemokin sentezlemeleri yönünde uyarmaktadır (2).  

Geniş biyolojik aktivite gösteren TNF-α, sağlıklı bireylerde düşük dozda 

salgılanmakta ve TNF-α’nın aşırı üretimi bir takım patolojik süreçlere sebep olmaktadır 

(151). Ağır infeksiyonlarda TNF yüksek miktarlarda sentezlenerek; ateş, karaciğerde 

akut faz yanıtı proteinleri sentezi ve kaşeksi gibi sistemik etkiler oluşturmaktadır (2). 

IL-1 ile sinerjik etki göstererek endotelde değişimlere yol açmakta, antikoagülan 

mekanizmayı baskılamakta ve trombositik süreci tetiklemektedir. Yüksek miktarda 

sentezlenen TNF damar içi tromboz, septik şok, aterosklerozis ve vaskülitin patolojik 

sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bozulan TNF-α metabolizmasındaki değişimler; 

romatoid artrit, sistemik lupus eritematozis, Crohn hastalığı, malarya gibi otoimmun ve 

infeksiyöz hastalıklarda, obezitede etkili olmaktadır (135).  

TNF-α periodontal hastalık patogenezinde de önemli rol oynamaktadır. TNF-α 

bakteri kökenli LPS’lerin uyarımıyla dişeti dokusunda B hücre, T hücre, makrofaj, 

nötrofil, fibroblast ve mast hücrelerinden sentezlenerek adezyon molekülleri, 

proinflamatuar sitokin ve kemokinlerin üretimini tetiklemektedir. Osteoklastogenezisi 

ve osteoklastların farklılaşmasını sağlayan faktörleri stimüle ederek lokal kemik 

rezorbsiyonunu uyarmaktadır (154). Kıkırdakta kollajen sentezini arttırarak proteolikan 

sentezini inhibe etmekte, yara iyileşmesi ya da kronik inflamasyonda indüklenen 

fibroziste görülen fibroblast proliferasyonunu arttırmaktadır (168). 

TNF-A geni, 6p21.3 kromozomunun kısa kolunda MHC (major 

histocompatibility complex; büyük doku uygunluk kompleksi) geninin sınıf III 

bölgesinde yer almaktadır. 4 ekzon ve 3 introndan oluşmaktadır (102).  

Periodontitisli ve periodontal sağlıklı bireylerde TNF-α sentezlenmesinde etkili 

genetik polimorfizmler incelenmiş, genin -238, (38, 129) -308 (9, 23, 28, 38, 41, 48, 60, 

99, 129) -376 (23),-852 (136), -857 (38),  -863 (38, 136), -1031 (38, 136) ve +489 (23) 

bölgelerinde polimorfizmler saptanmıştır. Tablo 2-2’de TNF-A geninde TNP’lerin 

periodontitis ile ilişkisini inceleyen çalışmalar gösterilmektedir. 

 

 



 48

Tablo 2-2: Periodontitisli hastalarda incelenen TNF-A polimorfizmleri 

Araştırıcılar Polimorfizm Tanı Hasta 
sayısı Etnik köken Periodontitis 

ile ilişkisi 
Araştırılan 
polimorfizmler

Schulz ve ark. 
2008 (129) 

-238 

KP 

GAP 

54 KP 

69 GAP 

52 K. 

Beyaz ırk - -308, -238 

Endo ve ark. 
2001 (38) GAP 

46 GAP 

104 K 
Japon 
toplumu - 

-1031, -863, -
857, -308,  

-238 

Craandijk ve 
ark. 2002 (23) KP 

90 KP 

264 K 
Karışık ırk  - -376, -308, -

238, +489 

Soga ve ark. 
2003 (136) KP 

64 KP 

64 K 
Japon 
toplumu - -238, -308 

Folwaczny ve 
ark. 2004 (48) 

 

-308 

KP 
81 KP 

80 K 
Beyaz ırk - -308 

Craandijk ve 
ark. 2002 (23) KP 

90 KP 

264 K 
Karışık ırk  - -376, -308, -

238, +489 

Fassmann ve 
ark. 2003 (41) KP 

132 KP 

114 K 
Beyaz ırk + -308 

Güzeldemir 
ve ark. 2008 

(60)   
AP 

31 LAP 

31 K 
Türk 
toplumu - -308 

Babel ve ark. 
2006 (9) KP 

122 KP 

114 K 
Beyaz ırk - -308 

D’Auito ve 
ark. 2004 (28) KP 94 KP Karışık  + -308  
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Tablo 2-2:Periodontitisli hastalarda incelenen TNF-A polimorfizmleri (devamı)  

Araştırıcılar Polimorfizm Tanı Hasta 
sayısı Etnik köken Periodontitis 

ile ilişkisi 
Araştırılan 
polimorfizmler

Endo ve ark. 
2001 (38) 

- 308 

GAP 
46 GAP 

104 K 
Japon 
toplumu - 

-1031, -863, -
857, -308,  

-238 

Soga ve 
ark.2003 
(136) 

KP 
64 KP 

64 K 
Japon 
toplumu - -238, -308 

Schulz ve ark. 
2008 (129) 

KP 

GAP 

54 KP 

69 GAP 

52 K 

Beyaz ırk - -308, -238 

Menezes ve 
ark. 2008 (99) 

KP 

GAP 

74 KP 

38 GAP 

51 K 

Brezilya 
toplumu - -308 

Soga ve 
ark.2003 
(136) -863 

  ve 

-1031 

KP 
64 KP 

64 K 
Japon 
toplumu + -1031/-863, -

852 

Endo ve ark. 
2001 (38) GAP 

46 GAP 

104 K 
Japon 
toplumu - 

-1031, -863, -
857, -308,  

-238 

Soga ve 
ark.2003 
(136) 

-857 

 

KP 
64 KP 

64 K 
Japon 
toplumu + -1031/-863, -

857 

Endo ve ark. 
2001 (38) GAP 

46 GAP 

104 K 
Japon 
toplumu - 

-1031, -863, -
857, -308,  

-238 

Craandijk ve 
ark. 2002 (23) 

-376 ve 
+489 KP 

90 KP 

264 K 
Karışık ırk  - -376, -308, -

238, +489 
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Çeşitli toplumlarda yapılan çalışmalarda kronik ve agresif periodontitis ile TNF-

A -308 polimorfizmi arasında ilişki olmadığı belirtilmiştir (9, 23, 48, 99, 129). Buna 

karşı başka bir çalışmada, KP’li bireylerde TNF-A -308 polimorfizmi ile serum IL-6 

düzeyi arasında bağlantı olduğu belirtilmiştir (28). Japon toplumunda TNFR2 +587 

polimorfik allelin şiddetli kronik periodontitisle ilişkili olduğu gözlenmiştir (134).  

Japon toplumunda TNF-A -1031, -863, -857 TNP’lerinden en az birini taşıyan 

bireylerde periodontitis görülme sıklığının taşımayan bireylere göre daha fazla olduğu 

saptanmış ve KP şiddetinin bu polimorfizmlerle ilişkili olduğu düşünülmüştür (136). 

Aynı toplumda diğer bir çalışmada ise GAP’lı bireylerde TNF-A geni promoter bölgede 

bulunan -1031, -863, -857, -308, -238 polimorfizmlerinin hastalıkla bağlantılı olmadığı 

bildirilmiştir (38). 

 

2.17. Genom Analiz Teknikleri  
 

2.17.1. DNA Ekstraksiyonu 
 

DNA ekstraksiyonu, genetik hastalıkların moleküler tanısında kullanılan DNA 

materyalinin elde edilmesi amacı ile yapılır. Bireye ait doku veya kan örneğinden 

genomik DNA izole edilir. Fiziksel ve kimyasal işlemlerle DNA haricindeki 

komponentler ortamdan uzaklaştırılır. Bu süreçte eritrositler ayrılır, lökosit ve 

lenfositler patlatılır, protein ve lipitler çöktürülür. Kan örneğinin, PZR’yi inhibe 

edebilecek virüs ve hücre moleküllerinden arındırılarak saf bir DNA elde edilmesi 

amaçlanır. 

 

2.17.2. Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle DNA Amplifikasyonu 
 

PZR, herhangi bir organizmaya ait genomik DNA’daki belirli bir bölgenin in 

vitro olarak amplifikasyonunu sağlayan enzimatik bir yöntemdir. PZR yönteminde, 

bölgeye özgü iki DNA primeri arasında bulunan, özgül hedef DNA dizisi sentezinin 

tekrarlanarak bu DNA bölgesinin özgül ve seçici olarak çoğaltılması amaçlanır. Böylece 
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DNA konsantrasyonunun moleküler açıdan değerlendirilebilir düzeye çıkartılması 

sağlanır (26, 40, 78, 110). 

PZR ile özgül dizilerin hızlı çoğaltılması ve mutasyon analizi için DNA 

örneklerindeki özel genlerin klonlanması kolaylaştırılır. PZR; DNA dizi analizi ve DNA 

haritalaması, genetik hastalıkların tanısı, DNA parmak izi analizi, adli tıp örneklerinin 

genetik tiplendirilmesi (analık babalık tayini), tarım (tohum saflığının belirlenmesi), 

sistematik ve evolusyon çalışmaları (doğadaki çeşitli canlı türlerinin tanısı, türler 

arasındaki polimorfizmin belirlenmesi) gibi alanlarda kullanılmaktadır (26, 40, 78, 110). 

PZR, çift zincirli DNA’nın tek zincirli hale getirilmesi (denaturation), primerlerin 

bağlanması (primer annealing) ve polimeraz zincirin uzaması (extension) 

aşamalarından oluşan üç basamaklı bir döngüdür. Her bir döngüde yeni DNA 

zincirlerinin sayısı iki katına çıkar ve yeni zincirler bir sonraki döngüde kalıp görevi 

görürler. Her döngüde DNA dizisi ekspansiyonel olarak artar ve otuz döngü boyunca 

çoğaltılan tek bir DNA molekülünden 2³° (yaklaşık bir milyar) adet yeni molekül elde 

edilebilir (20, 26, 40, 78, 110, 150). 

Çoğaltılma işleminde, ilk önce iki oligonükleotid (primer) ve dört 

deoksinükleotid trifosfat (dNTP) varlığında DNA 90-95 °C’ye kadar 5 dakika süreyle 

ısıtılarak denatüre edilir ve tek zincirli hale getirilir. İkinci basamakta ısı 50-70 °C 

arasına düşürülerek özgül primerlerin tek zincirli hale getirilmiş DNA’ya bağlanması 

sağlanır (annealing). Bu primerler 15-30 nükleotid uzunluğunda yapay 

oligonükleotitlerdir. Spesifik primerler, çoğaltılacak DNA kısmının uçlarındaki 

tamamlayıcı dizilere özgül olarak bağlanarak; çoğaltılmak istenilen hedef bölgenin 

sınırlandırılmasını sağlar ve kalıp DNA’nın sentezi için başlangıç noktası olarak görev 

yaparlar. Her bir primerin 3’ ucu çoğalacak hedef diziyi işaret ettiği için; primerlerin 

biri hedef dizinin bir tarafındaki DNA molekülünün bir zincirine komplementer, diğer 

primerde hedef dizinin zıt tarafındaki DNA molekülünün diğer zincirine 

komplementerdir. Son basamakta DNA polimerazın yerini tutan ve ısıya dayanıklı Taq 

polimeraz enzimi reaksiyona ilave edilir. Tek zincirli DNA’yı kalıp olarak kullanan Taq 

polimeraz enzimi 70-75 °C arasındaki sıcaklıkta, ortamda bulunan deoksinükleotid 

trifosfatları, primerin 3’ ucundan itibaren, 5’ → 3’ yönünde eklenmesiyle primerlerin 

uzamasını sağlar (extension) ve hedef DNA’nın iki zincirli kopyasını oluşturur. PZR 
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işlemindeki çoklu ısıtma ve soğutma döngüleri, ısı döngücüsü (thermocycler) denilen 

programlanabilir ısıtma blokları ile sağlanır (20, 26, 40, 78, 110, 150). 

PZR tepkimesinin bileşenleri 

 Genomik DNA örneği (hedef diziler) 

 Çoğaltılacak hedef bölgeyi çevreleyen oligonükleotid (primerler) 

 Isıya dayanıklı enzim (Taq DNA Polimeraz) 

 Deoksinükleotid Trifosfatlar (dNTP)(A,T,C,G) 

 Uygun pH ve iyon koşullarını sağlayan magnezyum (Mg+2) derişimi ve tampon 

 Isı ve döngü sayısı (150). 

 

2.17.3. DNA Dizi Analizi  
 

DNA dizi analizi (cycle sequencing), DNA örneklerindeki baz dizilerinin 

sırasını ortaya çıkarmak için kullanılan genetik bir şifre çözme yöntemidir. Dizisi 

bilinmeyen bir DNA bölgesindeki nükleotitlerin diziliminin belirlenmesi sağlanır. 

Hastalığa sebep olan gen bölgesi dizi analizi tekniği ile taranarak mutasyonun gen 

üzerindeki yeri tespit edilir. Nükleotid dizilimi bilinmeyen, nükleotid dizisinde enzim 

kesim bölgesi olmayan veya birden fazla enzim kesim bölgesine sahip gen bölgelerinde 

dizi analizi yöntemi tercih edilebilir. Boya terminasyon işaretleme adı verilen bir 

yöntem kullanılarak farklı bazlarda (A, G, T, C) sonlanan DNA sentez ürünleri floresan 

işaretli boyalarla etiketlenir. Lazer uyarımının ardından dört boya tarafından yayılan 

farklı dalga boylarındaki ışık tek kulvarda ayırt edilebilir. Floresan miktarlarının 

ölçülmesi ve yorumlanmasının ardından DNA örneğindeki baz dizisi saptanarak veri 

analizi yapılır (20, 78). 

 

2.17.4. Nükleik Asitlerin Elektroforezi 

 

Restriksiyon endonükleaz enzimleriyle kesilerek ayrılan DNA parçaları, 

moleküllerin elektrik akımı altında göç etme hızlarına göre ayrılmalarını sağlayan jel 

elektroforezi tekniğiyle büyüklüklerine göre birbirinden ayrılırlar. Agaroz ya da 
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poliakrilamidden oluşmuş bir jel, içinde elektrod bulunan iki tampon bölmesi üzerine 

yerleştirilir. Analiz edilecek DNA parçacıkları, jel içinde oluşturulmuş kuyucuklara 

pipetle doldurulur ve jele elektrik akımı verilir. Nükleik asitler fosfat omurgalarından 

dolayı negatif yüklüdür ve pozitif elektroda doğru göç ederler. Jelin gözenekli yapısı, 

büyük moleküllerin hareketini küçük moleküllere kıyasla daha fazla kısıtlar. Çeşitli 

gözenek boyutundaki jellerin kullanımı, aynı yük/kütle oranına sahip, farklı 

boyutlardaki molekül karışımlarının ayrıştırılmasını sağlar. Küçük DNA parçaları jel 

boyunca diğerlerine oranla daha hızlı hareket ederler. Elektroforez işleminden sonra, 

jeldeki DNA parçaları etidyum bromür (EtBr) ile boyanıp UV (ultraviole) ışığı altında 

fotoğraflanır. Seri bantlar halinde görünen parçaların büyüklüğü aynı jelde yürütülen 

DNA standartları ile karşılaştırılarak analiz edilir (20, 78). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Klinik Çalışmalar 
 

3.1.1. Hasta seçimi 
 

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı 

Kliniklerine 2007-2009 yılları arasında başvuran sistemik hastalığı olmayan, sigara 

içmeyen veya günde 10 taneden az sigara içen, 71 LAP, 107 GAP, 108 KP, 106 erişkin 

sağlıklı (ES) ve 108 genç sağlıklı (GS) gönüllü birey araştırmaya dahil edildi.  

LAP Grubu: Yaşları 21-47 arasında değişen (yaş ortalaması 26,27±6,78) 58 

kadın, 13 erkek olmak üzere toplam 71 hasta bu grupta değerlendirildi. Yapılan klinik 

muayenede biri 1. büyük azı olmak üzere en az iki sürekli dişte interproksimal ataşman 

kaybı olan, 1. büyük azı ve kesiciler dışında en çok iki dişin etkilendiği 5 mm’den 

büyük periodontal ceplerin veya klinik ataşman kaybının bulunduğu, radyografik 

incelemesi yapılmış bireyler LAP grubunu oluşturdu. 

GAP Grubu: Yaşları 25-54 arasında değişen (yaş ortalaması 31,74±6,7) 72 

kadın, 35 erkek olmak üzere toplam 107 hasta bu grupta değerlendirildi. Yapılan klinik 

muayenede 1. büyük azı ve kesiciler dışında en üç dişi etkileyen interproksimal ataşman 

kaybı olan, 5 mm’den büyük periodontal cepleri veya klinik ataşman kaybı bulunan ve 

radyografik incelemesi yapılmış bireyler GAP grubunu oluşturdu. 

KP Grubu: Yaşları 33-60 arasında değişen (yaş ortalaması 43,29±8,37) 64 

kadın, 44 erkek toplam 108 hasta bu grupta değerlendirildi. Yapılan klinik muayenede 

5mm’den büyük periodontal cepleri veya klinik ataşman kaybı bulunan ve radyografik 

incelemesi yapılmış bireyler KP grubunu oluşturdu. 

ES Grubu: Bu gruba sistemik ve periodontal açıdan sağlıklı, yaşları 35-66 

arasında değişen (yaş ortalaması 43,93±7,61) 67 kadın, 39 erkek toplam 106 hasta 

katıldı.  
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GS Grubu: Bu gruba sistemik ve periodontal açıdan sağlıklı, yaşları 20-31 

arasında değişen (yaş ortalaması 22,69±4,04) 73 kadın, 35 erkek toplam 108 hasta 

katıldı. 

 

3.1.2. Periferik Kan Örneklerinin Toplanması  
 

Çalışmaya katılmış tüm bireylerin ön kolundan iğne (Quick-Fit Multi-Sample 

21G 0.8x40 mn) ve etilen diamin tetra asetik asit (EDTA) çözeltisi taşıyan 4,5 ml’lik 

mor kapaklı vakumlu tüplerle (Greiner Bio-one Vacuette) periferik venöz kan örneği 

alındı. Toplanan kan örnekleri, DNA ekstraksiyon işlemleri yapılana kadar -20 °C’de 

derin dondurucuda saklandı.  

 

3.1.3. Dişeti Oluğu Sıvısı Örneklerinin Toplanması 
 

Çalışma grubunda yer alan; son üç ayda antibiyotik kullanmamış, son altı ayda 

periodontal tedavi görmemiş, sistemik hastalığı olmayan, sigara içmeyen veya günde 10 

taneden az sigara içen 32’si LAP, 32’si GAP, 30’u KP, 30’u ES ve 30’u GS toplam 154 

gönüllü bireyden DOS örneği alındı. DOS örnekleri, üzerinde ve komşu dişlerinde 

protetik ve konservatif restorasyon bulunmayan 6 dişin mezial ve distal yüzeylerinden 

(periodontitis gruplarındaki bireylerde 5 mm’den büyük periodontal ceplerin bulunduğu 

bölgelerden) alındı. 

Klinikte DOS örneğinin alınacağı bölge pamuk rulo tamponlar ile izole 

edildikten sonra, ilgili dişler hava su spreyi ile kurutuldu. Supragingival plak 

uzaklaştırıldıktan sonra kağıt şeritler (Periopaper Pro Flow Inc, New York, ABD) dişin 

mezial ve distal bölgesinde hafif bir direnç hissedilinceye kadar cep içinde ilerletildi ve 

20 sn. kadar cep içinde tutuldu. Kağıt şeritlerin kan ve tükürük emmemesine özen 

gösterildi, kan ve tükürük bulaşan kağıt şeritler çalışmaya dahil edilmedi. Bir dişin 

çevresinden alınan iki kağıt şerit aynı Eppendorf tüpüne yerleştirildi. Daha sonra tüm 

kağıt şeritler Eppendorf tüpler içinde analiz edileceği güne kadar -20 °C’de saklandı. 
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3.2. Analizlerde Kullanılan Gereçler 
 

3.2.1. Genetik analizlerde kullanılan cihazlar 
 

PZR aleti (Thermocycler) Global Genomics Partner (Bioneer, Kore) 

 

Dizi analizi cihazı ABI 3130XL Genetic Analyzer (Kanada) 

 

Derin dondurucu Uğur (Türkiye) 

 

Hassas terazi Precisa (İsviçre) 
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Santrifüj cihazı Rotina 420 Hettich Zentifugen (Almanya) 

 

Jel görüntüleme sistemi Dolphin Wiew (Hong Kong) 

 

Jel yürütme tankı Nanobiz (Türkiye) 

 

Termal karıştırıcı Heidolph (Almanya) 

Elektroforez güç kaynağı Consort E861 (Belçika) 
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Etüv Nüve 400 (Türkiye) 

Mikropipet Finnpipet (Finlandiya) 

Vorteks Nahita (İspanya) 

Isı bloğu Techne (İngiltere) 

Manyetik karıştırıcı Boeco (Almanya) 

Nanodrop ND1000 (ABD) 

 

3.2.2. Multipleks sitokin analizinde kullanılan cihazlar 
 

Vakum filtrasyon sistemi ASPEED Technology Inc. (Tayvan) 

 

Mikroplak yatay karıştırıcısı Barnstead/Lab-Line (Malezya) 

 

Lumineks cihazı Linco Research (ABD) 
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3.2.3. ELISA deneyinde kullanılan cihazlar 
 

Spektrometre TECAN Group (İsviçre) 

  

Yıkama cihazı  

  

 

3.3. Laboratuar Çalışmaları 
 

3.3.1. DNA İzolasyonu 
 

DNA izolasyonu işlemi Ankara ReFGen Gen Araştırmaları ve Biyoteknoloji 

Laboratuarlarında yapıldı. Çalışma grubunu oluşturan bireylerin EDTA’lı tüplere alınan 

4,5 ml periferik kan örneklerinden DNA izolasyonu yapıldı. Tüm DNA’lar yüksek tuz 

konsantrasyonunda çöktürme yöntemi ile izole edildi. EDTA’lı tüp içerisindeki 4,5 ml 

kan örneği, 50 ml’lik Falkon tüpüne alındı ve eritrositlerin parçalanması amacıyla 

üzerine 45 ml, +4 °C distile su eklenerek 5 dk. hızlıca çalkalandı. Tüpler 2000 rpm’de 
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10 dk. santrifüj edilerek, lökositlerin dipte toplanması sağlandı. Santrifüj sonunda 

tüpteki süpernatant kısım atıldı. Çökelti kısmı üzerine 25 ml, +4 °C distile su eklendi ve 

5 dk. hızlıca çalkalanarak çökelti yıkandı. 2000 rpm’de 10 dk. santrifüj edildi ve takiben 

süpernatant kısım atıldı. Çökelti üzerine 3 ml nükleolizis tampon, 200 μl %10’luk SDS 

(Sodyum dodesil sülfat) (Sigma, Almanya) ve 150 μl Proteinaz K (10 mg/ml) (Sigma, 

Almanya) eklenerek vorteks ile karıştırıldı. Tüpler 37 °C’de etüvde bir gece inkübe 

edildi. İnkübasyonun ardından çözeltinin üzerine 2 ml amonyum asetat (9,6 Molar) 

eklenerek oda sıcaklığında 10 dk. bekletildi ve 2000 rpm’de 10 dk. santrifüj edildi. 

Süpernatant kısımı başka bir 50 ml’lik Falkon tüpe aktarılarak üzerine hacminin 

yaklaşık iki katı kadar soğuk saf etanol eklendi. Tüp yavaş hareketlerle çevirilerek 

genomik DNA’nın toplanması sağlandı. Toplanan DNA, pipet ucu yardımıyla 1 ml 

distile su içeren bir Eppendorf tüpe aktarılarak DNA’nın homojenitesinin sağlanması ve 

etonolün uçması için 1-3 gün 37 °C’lik etüvde bırakıldı. 1 ul’lik DNA örneği Nanodrop 

(ND1000 USA) cihazında test edilerek, elde edilen DNA’nın saflığı ve konsantrasyonu 

belirlendi. Elde edilen DNA’lar analiz aşamasına kadar +4 °C’de saklandı. 

 

DNA İzolasyonunda Kullanılan Standart Çözeltiler ve Tamponlar: 

Doymuş Amonyum Asetat Çözeltisi:  9,6 M Amonyum asetat (Sigma, Almanya) 

Nükleolizis Tamponu:    10 mM Tris-HCl (Sigma, Almanya) 

      400 mM NaCl 

      2 mM Na2EDTA  

3.3.2. PZR ile DNA Amplifikasyonu  
 

Elde edilen genomik DNA’nın çoğaltılması amacıyla PZR tekniği kullanıldı. Bu 

teknikte 50 μl’lik reaksiyon hacmi içinde 100 ng DNA, 1,25 U Taq polimeraz enzimi, 5 

μl 1 X PZR tamponu, 5 μl 2 mM dNTP ve 25 pmol/μl konsantrasyonunda uygun 

primerler bulunmaktaydı. Karışımda IL-1α ve IL-6 için 5 µl 1 mM MgCl2 (*), 25,7 µl 

ddH2O (**) kullanıldı. IL-1β, IL-1RN, IL-1R ve TNF-α için 3 µl 1 mM MgCl2 (*), 27,7 

µl ddH2O (**) kullanıldı. 
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Tablo 3-1: PZR için gerekli ana karışım 

PZR karışımı 
50 µL için           
kullanılan 
hacim 

Son 

konsantrasyon 
Stok 

Genomik DNA 5 µl 100ng  

10 X PZR Tampon 5 µl 1 X 10 X 

d NTP 5 µl 2mM 100 mM 

MgCl2 3-5 µl* 1 mM 25 Mm 

Forward Primer 2 µl 25 pmol/μl 100 pmol/μl 

Reverse Primer 2 µl 25 pmol/μl 100 pmol/μl 

Taq DNA Polimeraz 0,3 µl 1,25 U 5 U/μl 

H2O (distile) 25,7-27,7 µl**   

TOPLAM 50 µl   

 

10 X PZR Tampon 750 mM Tris-HCl (25 0C’de pH 8.8)  

200 mM (NH4)2SO4  

%0,1 Tween 20  

25 mM MgCl2 (MBI Fermentas, Litvanya) 

 

Taq DNA Polimeraz Thermus aquaticus (Taq) DNA polimeraz enzimi (MBI 

Fermentas, Litvanya) 

dNTP:    dATP, dTTP, dGTP, dCTP (QBiogene, Almanya) 
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3.3.3. Agaroz Jelinin Hazırlanması Ve Nükleik Asitlerin Elektroforezi  
 

Restriksiyon enzim kesimi reaksiyonlarının ardından oluşan ürünleri 

gözlemlemek için agaroz jel elektroforezi kullanıldı. IL1-RN DSAT bölgesi PZR ’lerini 

incelemek için %2 konsantrasyonlu agaroz jel kullanıldı. PZR ardından yapılan 

restriksiyon enzim kesimi analizleri için ise %3’lük agaroz jel kullanıldı. Jel tankına 

taraklar konularak hazırlandı. 0,50 g (%2’lik agaroz jel için) veya 0,75 g (%3’lik agaroz 

jel için) agaroz (Sigma, Almanya) hassas tartıda ölçüldü ve 25 ml 0,5X tris borik asit- 

EDTA (TBE) eklenerek ısı yardımıyla (mikrodalga fırında 2 dk.) çözüldü. Agaroz, 

tampon içerisinde eriyince üzerine 1 mg/ml EtBr eklendi. Agarozun içine eklenen EtBr 

boyası (Sigma, Almanya), DNA’nın baz çiftleri arasına bağlanarak, UV ışığı altında 

görünmesini sağlar. Hazırlanan jel, tablaya döküldü ve 10-15 dk. donması beklendi. 

Donduktan sonra taraklar çıkartılarak jel üzerinde DNA’nın yükleneceği kuyucuklar 

elde edildi. Hazırlanan jel, elektroforez tankına yerleştirildi. PZR ve restriksiyon enzim 

reaksiyon ürünleri, jel yükleme tamponu (6X) (%0,05 bromofenol mavi, %15 fikol, 

%0,05 ksilen siyanol) ile karıştırılarak jel üzerindeki kuyucuklara yüklendi. Moleküler 

ağırlık standardı oluşturacak, bilinen ağırlıklı bir DNA örneği jelin en dış şeritine 

kontrol olarak yerleştirildi. DNA veya PZR ürünlerinin baz uzunlukları, DNA 

merdiveni (işaretleyici) olarak adlandırılan bu örneğe göre belirlendi. 

PZR’yi takiben yapılan %2’lik jel elektroforez analizinde, ФX174 DNA/HinfI 

marker jele yüklendi. RE enzim kesimi sonrasında yapılan %3’lük elektroforez jel 

analizinde IL-1A ve IL-1B geni DNA analizinde 1kb DNA ladder, IL-1RN ve IL-1R 

geni DNA analizinde PhiX 174 HinfI, IL-6, TNF-A geni DNA analizinde PhiX174 

HaeIII işaretleyici olarak jele yüklendi. 

Yükleme işlemini tamamlandıktan sonra, ürünler jelde 100 voltluk (V) elektrik 

akımında, görülecek bantın uzunluğuna göre 15-30 dk. yürütüldü. Görüntüleme UVP jel 

dokümantasyon sistemi ile yapıldı. Jel üzerindeki EtBr ile boyanan DNA parçacıkları, 

UV ışığı altında 260 nm dalga boyunda ışıma yaparak görüntülenir hale geldi ve 

Olympos 40X kamerası kullanılarak fotoğraflandı.  
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10 X Tris Borat EDTA (TBE) Tampon: 

Tris baz (0,9 M)            216 g (Quantum Biotechnology, USA) 

Borik asit (0,9 M)         110 g (Merck, Frankfurt, Almanya) 

EDTA (0,01 M pH:8.0)      80 mL (Sigma, Almanya) 

Bu karışım distile suda çözünerek 2 lt’ ye tamamlandı. 

 

6 X Jel Yükleme Tamponu:  

Bromofenol mavi %0,05 

 Fikol    %15 

Ksilen siyanol  %0,05 

Bu karışım distile su ile 100 ml’ye tamamlandı. 

 

Ethidium Bromide Çözeltisi (EtBr): 

0,5 g EtBr tartıldı ve 100 ml distile su içerisinde çözündü.  
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3.4. Genetik Analizler 
 

3.4.1. IL-1A +4845 G/T Polimorfizmi:   
 

Tablo 3-2: IL-1A geni +4845 G/T polimorfizmi için uygulanan işlem basamakları 

 
DNA 

İzolasyonu 
PZR 

Agaroz Jel 

Görüntüleme 
Enzim Kesimi 

Agaroz Jel 

Görüntüleme 

IL-1A + + % 2’lik + %3’lük 

 

 

PZR Primer Dizilimi 

Forward Primer 5’ ATGGTTTTAGAAATCATCAAGCCTAGGGCA 3 

Reverse Primer  5’ AATGAAAGGAGGGGAGGATGACAGAAATGT 3’ 

 

 

Tablo 3-3: IL-1A geni +4845 G/T polimorfizminde PZR için uygulanan program 

PZR koşulları Isı/sure  Döngü sayısı 

Başlangıç 95°C’de  5 dk. İlk denatürasyon 1 

 

 

 

Döngü 

95°C’de  1  dk. Denatürasyon 

30 58 °C’de  1  dk. Primer bağlanması 

72 °C’de  1  dk. Uzama reaksiyonu 

Son ısı 72 °C’de  7 dk. 
Son sentez (son uzama 

sıcaklığı) 
1 



 65

Restriksiyon Endonükleaz Enzim Analizi 

 

IL-1A +4845 polimorfizmi Fnu4HI restriksiyon endonükleaz enzimi (MBI 

Fermantas, Litvanya) kesim bölgesindedir. Enzim yabanıl tip (wild type) diziyi tanıyıp 

kesmekte ve DNA’yı iki parçaya ayırmaktadır. Tanıma bölgesi oluşmayan polimorfik 

allelde ise 153 bç’lik DNA tek parça halinde kalmaktadır. İlgili polimorfizm bölgesini 

içeren 153 bç’lik DNA parçasına ait amplifikasyon yapıldı. PZR sonrası elde edilen 

DNA bölgesinin enzim kesim reaksiyonu, 37 °C’de bir gece inkübe edilerek 

gerçekleştirildi ve enzim kesim sonuçları %3’lük agaroz jelde 100 V gerilimde 30 dk. 

yürütülerek analiz edildi. 

 

Fnu4HI restriksiyon endonükleaz enzimi: 

5'-G C↓N G C-3'     N = A veya T veya C veya G 

3'-C G N↑C G-5'  

 

Enzim kesim protokolü 

Restriksiyon işlemi aşağıdaki protokole göre 30 µl’lik hacimde gerçekleştirildi.  

1 X Fnu4HI tamponu               3 µl   

Restriksiyon enzimi                        0,5 µl (3U) 

PZR ürünü              20 µl  

Distile su                                      6,5 µl 

                                                             30 µl 

 

Fnu4H I tampon    MBI Fermantas, Litvanya  

10 mM Tris-HCL (pH 7.5 )    

                                10 mM MgCl2 

                                50 mM NaCl 

                                0,1 mg/ml BSA (bovine serum albumin) 
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3.4.2. IL-1B +3954 C/T Polimorfizmi:  
 

Tablo 3-4: IL-1B +3954 C/T polimorfizmi için uygulanan işlem basamakları 

 
DNA 

İzolasyonu 
PZR  

Agaroz Jel 

Görüntüleme 
Enzim Kesimi 

Agaroz Jel 

Görüntüleme 

IL-1B + + % 2’lik + %3’lük 

 

 

PZR Primer Dizilimi 

Forward Primer  5’ CTCAGGTGTTCCTCGAAGAAATCAAA  3’ 

Reverse Primer  5’ GCTTTTTTGCTGTGAGTCCCG   3’ 

 

 

Tablo 3-5:  IL-1B +3954 C/T polimorfizminde PZR için uygulanan program 

PZR koşulları Isı/sure  Döngü sayısı 

Başlangıç 95°C’de  5 dk. İlk denatürasyon 1 

 

 

Döngü 

95°C’de 1 dk. Denatürasyon 

30 57 °C’de 1 dk. Primer bağlanması        

72 °C’de 1 dk. Uzama reaksiyonu 

Son ısı 72 °C’de 7 dk.   
Son sentez (son uzama 

sıcaklığı) 
1 
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Restriksiyon Endonükleaz Enzim Analizi 

 

IL-1B geni +3954polimorfizmi Taq I restriksiyon endonükleaz enzimi (MBI 

Fermantas, Litvanya) kesim bölgesindedir. Enzim yabanıl tip diziyi tanıyıp kesmekte ve 

DNA’yı iki parçaya ayırmaktadır. Tanıma bölgesi oluşmayan polimorfik allelde ise 182 

bç’lik DNA tek parça halinde kalmaktadır. İlgili polimorfizm bölgesini içeren 182 

bç’lik DNA parçasına ait amplifikasyon yapıldı. PZR sonrası elde edilen DNA 

bölgesinin enzim kesim reaksiyonu, 65 °C’de bir gece inkübe edilerek gerçekleştirildi 

ve enzim kesim sonuçları %3’lük agaroz jelde 100 V gerilimde 30 dk. yürütülerek 

analiz edildi. 

 

Taq I restriksiyon endonükleaz enzimi 

5'-T↓C G A-3' 

3'-A G C↑T-5'  

 

Enzim kesim protokolü 

Restriksiyon işlemi aşağıdaki protokole göre 30 µl’lik hacimde gerçekleştirildi. 

1X Taq I tamponu                  3 µl (Stok:10 X Son kons:1X) 

Restriksiyon enzimi                       0,5 µl (3U) 

PZR ürünü         20 µl  

Distile su                                         6,5 µl 

                                                           30 µl 

 

Taq I tampon       MBI Fermantas, Litvanya  

10 mM Tris-HCl (pH 8.0)       

            5 mM MgCl2 

                                100 mM NaCl  

                              0,1 mg/ml BSA   
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3.4.3. IL-1R pstI 1970 C/T Polimorfizmi: 
 

Tablo 3-6: IL-1R pstI 1970 C/T polimorfizmi için uygulanan işlem basamakları 

 DNA İzolasyonu PZR  DNA Dizi Analizi PZR  

IL-1R + + + 

 

PZR Primer Dizilimi 

Forward Primer 5' CTCAGCAACACTCCTAT 3' 

Reverse Primer 5' TCCTGGTCTGCAGGTAA 3' 

 

Tablo 3-7: IL-1R pstI 1970 C/T polimorfizminde PZR için uygulanan program 

PZR koşulları Isı/sure  Döngü sayısı 

Başlangıç 95°C’de 5 dk. İlk denatürasyon 1 

 

Döngü 

95°C’de 1 dk. Denatürasyon 

 

30 
50 °C’de 1 dk. Primer bağlanması        

72 °C’de 1 dk. Uzama reaksiyonu 

Son ısı 72 °C’de 7dk.  
Son sentez (son uzama 

sıcaklığı) 
1 

 

DNA Dizi Analizi PZR’si 

IL-1R pstI 1970 polimorfizmi DNA dizi analizi yöntemi ile araştırıldı. DNA dizi 

analizi, ABI 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems, ABD) cihazında BigDye 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing kit (Applied Biosystems, ABD) kullanılarak yapıldı. 

Çalışılacak DNA’nın izolasyonunu takiben dizi analizi yapılacak gen PZR ile çoğaltıldı. 
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PZR ürünü; purifikasyon yapılarak etanol/sodyum asetat/EDTA ile saflaştırıldı. 

Saflaştırılan DNA örneklerinde Big Dye Cycle Sequencing Kit V.3.1 kiti kullanılarak 

PZR yapıldı. Bu aşamada yapılan PZR’de dNTP ve ddNTP (dideoksinükleotid trifosfat) 

içeren kit ile incelenecek DNA bölgesi floresanlı nükleotidlerle işaretlendi. Dizi analizi 

PZR işlemini takiben etanol/sodyum asetat kullanılarak ortamdaki fazla floresanlı 

dideoksiler uzaklaştırıldı. DNA örnekleri 95 °C’de 2-3 dk. thermocycler cihazında 

tutularak denatüre edildi ve sonrasında 15 µl formamid içinde çözüldü. Örnekler ABI 

3130XL Genetic Analyzer cihazında değerlendirilerek veri analizi yapıldı. 

Dizi analizi PZR 

 

Tablo 3-8: IL-1R pstI 1970 C/T polimorfizminde dizi analizi PZR koşulları için gerekli 
ana karışım  

PZR Karışımı 20 µL için kullanılan hacim Stok 

PZR ürünü (template) 2 µl 1-100 nanogram 

big Dye  8 µl 800 µl 

Primer  1 µl 3.2 pmol 

Deionize su  9 µl  

TOPLAM 20 µl  

 

 

Tablo 3-9: IL-1R pstI 1970 C/T polimorfizminde dizi analizi PZR için uygulanan program 

PZR koşulları Isı/süre  Döngü sayısı 

Başlangıç 96°C’de  30 sn. İlk denatürasyon 1 

 

 

Döngü 

94°C’de  10 sn. Denatürasyon 

25 50 °C’de  5 sn. Primer bağlanması 

60 °C’de  4 dk. Uzama reaksiyonu 

Son ısı 4 °C’de  sonsuz 
Son sentez (son 

uzama sıcaklığı) 
1 
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3.4.4. IL-1RN DSAT İntron 2 Polimorfizmi:  
 

Tablo 3-10: IL-1RN DSAT intron 2 polimorfizmi için uygulanan işlem basamakları 

 DNA İzolasyonu PZR  Agaroz Jel Görüntüleme 

IL-1RN + + % 2’lik 

 

 

PZR Primer Dizilimi 

Forward Primer 5’ CTC AGC AAC ACT CCT AT 3’ 

Reverse Primer 5’  TCC TGG TCT GCA GGT AA 3’ 

 

 

Tablo 3-11: IL-1RN DSAT intron 2 polimorfizminde PZR işlemi için uygulanan program 

PZR koşulları Isı/sure  Döngü sayısı 

Başlangıç 95°C’de  5 dk. İlk denatürasyon 1 

 

Döngü 

95°C’de  1 dk. Denatürasyon 

 

30 
55 °C’de  1 dk. Primer bağlanması        

72 °C’de  1 dk. Uzama reaksiyonu 

Son ısı 72 °C’de  7dk.   
Son sentez (son uzama 

sıcaklığı) 
1 

 

DSAT bölgesinde enzim kesimi yoktur. %2’lik agaroz jelde 100 V gerilimde 15 dk. 

yürütülerek görüntülendi. 
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3.4.5. IL-6 -174 G/C Polimorfizmi:  
 

Tablo 3-12: IL-6 -174 G/C polimorfizmi için uygulanan işlem basamakları 

 
DNA 

İzolasyonu 
PZR  

Agaroz Jel 

Görüntüleme 
Enzim Kesimi 

Agaroz Jel 

Görüntüleme 

IL-6 + + % 2’lik + %3’lük 

 

 

PZR Primer Dizilimi 

Forward Primer 5’  TGACTTCAGCTTTACTCTTGT  3’ 

Reverse Primer 5’  CTGATTGGAACCCTTATTAAG  3’ 

 

 

Tablo 3-13: IL-6 -174 G/C polimorfizminde PZR için uygulanan program 

PZR koşulları Isı/sure  Döngü sayısı 

Başlangıç 95°C’de  5 dk. İlk denatürasyon 1 

 

Döngü 

95°C’de  1 dk. Denatürasyon 

 

30 
47 °C’de  1 dk. Primer bağlanması        

72 °C’de  1 dk. Uzama reaksiyonu 

Son ısı 72 °C’de  7dk. 
Son sentez (son uzama 

sıcaklığı) 
1 
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Restriksiyon Endonükleaz Enzim Analizi 

 

IL -6 geni -174 polimorfizmi Hsp92 II restriksiyon endonükleaz enzimi (MBI 

Fermantas, Litvanya) kesim bölgesindedir. Enzim yabanıl tip diziyi tanıyıp kesmekte ve 

DNA’yı iki parçaya ayırmaktadır. İlgili polimorfizm bölgesini içeren 199 bç’lik DNA 

parçasına ait amplifikasyon yapıldı. PZR sonrası elde edilen DNA bölgesinin enzim 

kesim reaksiyonu, 65 °C’de bir gece inkübe edilerek gerçekleştirildi ve enzim kesim 

sonuçları %3’lük agaroz jelde 100 V gerilimde 30 dk. yürütülerek analiz edildi. 

 

Hsp92 II restriksiyon endonükleaz enzimi 

5'- C A T G↓-3' 

3'-↑G T A C -5' 

 

Enzim kesim protokolü 

Restriksiyon işlemi aşağıdaki protokole göre 30 µl’lik hacimde gerçekleştirildi.  

 

1X Hsp92 II tamponu   3 µl  (Stok:10 X  Son kons:1X) 

Restriksiyon enzimi                       0,5 µl (3U) 

PZR ürünü     20 µl  

Distile su                                    6,5 µl 

                                                            30 µl 

 

Hsp92 II tampon     MBI Fermantas ,Litvanya  

10 mM Tris-HCl (pH 7.5)  

                                   10 mM MgCl2  

     50 mM NaCl  

                                 0,1 mg/ml BSA 
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3.4.6. TNF-A -863 C/A Polimorfizmi: 
 

Tablo 3-14: TNF-A -863 C/A polimorfizmi için uygulanan işlem basamakları 

 
DNA 

İzolasyonu 
PZR  

Agaroz Jel 

Görüntüleme 
Enzim Kesimi 

Agaroz Jel 

Görüntüleme 

TNF-A + + % 2’lik + %3’lük 

 

PZR Primer Dizilimi 

Forward Primer 5’  ATGTAGCGGCTCTGAGGAATGGGTTACA  3’ 

Reverse Primer 5’  CTACATGGCCCTGTCTTCGCCAAG   3’ 

Reverse Primer                  CTACATGGCCCTGTCTTCGTTCCT 

 

Tablo 3-15: TNF-A -863 C/A polimorfizminde PZR işlemi için uygulanan program 

PZR koşulları Isı/süre  Döngü sayısı 

Başlangıç 95°C’de  5 dk. İlk denatürasyon 1 

Döngü 

95°C’de  1 dk. Denatürasyon 

30 

62-56 °C’de 1 dk.20 sn. 

62 ° C ‘de 20 sn. 

60  °C ‘de 20 sn. 

58  °C’de  20 sn. 

56  °C’de  20 sn. 

Primer bağlanması 

 

(Touch down PZR)

72 °C’de  1 dk. Uzama reaksiyonu 

Son ısı 72 °C’de  7dk.   
Son sentez (son 

uzama sıcaklığı) 
1 
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Restriksiyon Endonükleaz Enzim Analizi 

TNF-A geni -863 C/A polimorfizmi EcoT141 restriksiyon enzimi (MBI 

Fermantas, Litvanya) kesim bölgesindedir. Enzim polimorfik diziyi tanıyıp kesmekte ve 

DNA’yı iki parçaya ayırmaktadır. Tanıma bölgesi oluşmayan yabanıl tip allelde ise 132 

bç’lik DNA tek parça halinde kalmaktadır. İlgili polimorfizm bölgesini içeren 132 

bç’lik DNA parçasına ait amplifikasyon yapıldı. PZR sonrası elde edilen DNA 

bölgesinin enzim kesim reaksiyonu, 37 °C’de bir gece inkübe edilerek gerçekleştirildi 

ve enzim kesim sonuçları %3’lük agaroz jelde 100 V gerilimde 30 dk. yürütülerek 

analiz edildi. 

EcoT141 endonükleaz restriksiyon enzimi 

 
5'-C↓C W W G G-3'  W = T veya A 

3'-G G W W C↑C-5' 

 

Enzim kesim protokolü 

Restriksiyon işlemi aşağıdaki protokole göre 30 µl’lik hacimde gerçekleştirildi. 

1X EcoT141 tamponu    3 µl   

Restriksiyon enzimi      0,5 µl (3U) 

PZR ürünü     20 µl  

Distile su                                             6,5 µl 

                                                            30 µl 

 

EcoT14 I tampon MBI Fermantas, Litvanya 

50mM Tris-HCl (pH 7,5 ) 

                                   10 mM MgCl2  

                                  100 mM NaCl  

                                   0,1 mg/ml BSA 
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3.5. Dişeti Oluğu Sıvısı Örneklerinin Analizi 
 

3.5.1. Dişeti Oluğu Sıvısı Örneklerinin Analiz İçin Hazırlanması 
 

Donmuş kağıt şeritleri içeren Eppendorf tüpleri 60 dk. kadar oda sıcaklığında 

bekletildikten sonra her tüpe 300 µl’lik %0,05’lik albuminli PBS tampon çözeltisi (pH 

7.0) eklendi. Tüpler oda sıcaklığında yatay karıştırıcı üzerinde 24 saat inkübe edildi. 

3.5.2. Dişeti Oluğu Sıvısında IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-6, TNF-α Sitokin 
Düzeylerinin Ölçümü 

 

IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-6, TNF-α dişeti oluğu sıvısı sitokin düzeyleri İstanbul 

Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Sitokin ve Reseptörleri 

Araştırma Laboratuarında Procarta multipleks sitokin kitleriyle (Procarta Biosystems 

Ltd, İngiltere) Lumineks cihazında (Linco Research, ABD) değerlendirildi.  

Yöntem Prensibi 
Lumineks cihazı, xMAP teknolojisiyle biyolojik testlerin çoklandırılması 

prensibine dayalı olarak çalışmaktadır. Bu yöntem, eski yöntemlere kıyasla çalışma 

zamanı ve maliyette azalma sağlamaktadır. Lumineks cihazında, renk kodlu mikro 

küreler hassas konsantrasyonlarda iki floresan boya ile içten boyanırlar. Böylece her biri 

ayrı bir reaksiyona girebilecek, özgül reaktifler ile kaplanabilecek 100 farklı boncuk 

kümesi elde edilmiş olur. Reaktifler antijen, antikor, oligonükleotid, enzim substrat 

veya reseptör içerebilirler. Boncuk tarafından test örneğinden bir analit yakalandığında, 

farklı bir floresan boya ile etiketli raportör molekül, her bir mikro küre üzerinde 

reaksiyonu tamamlamak için devreye girer. Daha sonra mikro küreler işaretlemek 

amacıyla büyük bir hızla, emdirilmiş olan boyaları uyaran/tanımlayabilen, bir lazerin 

önünden geçerler. İkinci bir lazer ise raportör molekül üzerindeki floresan boyayı 

uyarır. Son olarak yüksek hızlı dijital sinyal işlemcileri her bir mikro küreyi tanımlar ve 

floresan raportör sinyalleri sayesinde mikro kürenin ait olduğu reaksiyonun sonucunu 

kantitatif olarak ölçerler. Bir kit kullanılarak 78 DOS örneği aynı anda 

değerlendirilebilmektedir. Lumineks cihazında çalışmak üzere tasarlanmış multipleks 
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sitokin kitleriyle dişeti oluğu sıvısındaki IL-1α, IL-β, IL-1Ra, IL-6, TNF-α sitokin 

düzeyleri ölçüldü.  

Biyokimyasal Değerlendirme 

Deneyde her biri 98 kuyucuktan oluşan iki adet filtre tabanlı mikro plak 

kullanıldı. Plağın ilk iki sütunu standartlar için boş bırakıldı. 

Örneklerin ve standartların hazırlanması 

Antijen standartları ve 1X yıkama solüsyonu hazırlandı. 

Plağın ıslatılması 

150 µl okuma (reading) tamponu her kuyucuğa eklendi. Oda sıcaklığında 5 dk. 

inkübe edildikten sonra filtrasyon işlemi ile okuma tamponu uzaklaştırıldı. 

Antikor kaplı boncukların eklenmesi 

Antikor kaplı mikro boncuklara ait şişe 30 sn. oda sıcaklığında vorteks işlemine 

tabi tutuldu. Bu işlemi takiben her kuyucuğa 50 µl olacak şekilde antikor kaplı mikro 

boncuklar eklendi. Daha sonra filtrasyon işlemi ile tamponun sıvı kısmı uzaklaştırıldı. 

Bir sonraki aşamada antikor kaplı mikro boncuklar  yıkandı. Her kuyucuğa 150 

µl 1X yıkama tamponu eklendi ve yine filtrasyon işlemi yapıldı. 

Örneklerin ve standartların eklenmesi 

Sadece standartların bulunduğu kuyucuklara 25 µl vücut sıvısı tamponu (bodily 

fluid buffer) eklendi. Her kuyucuktaki toplam hacim miktarı 50 µl olmalıdır. Duyarlılığı 

arttırmak amacıyla her kuyucuğa 50 µl örnek ekleneceği için; vücut sıvısı tamponu 

örneklerin bulunduğu kuyucuklara eklenmedi. İlk iki kolondaki kuyucuklara 25µl 

standart ve diğer kuyucuklara da DOS’a ait örnekler eklendi. 

Filtre tabanlı mikroplak, aluminyum folyo ile sarıldıktan sonra 500 rpm’de 60 

dk. orbital karıştırıcıda oda sıcaklığında inkübasyon için bekletildi. İnkübasyonu takiben 

sıvı, filtrasyon işlemi ile uzaklaştırıldı ve plak 150 µl 1X yıkama solusyonu kullanılarak 

üç kez yıkandı. 

İkincil antikorun eklenmesi 

Her kuyucuğa 25 µl ikincil (detection) antikor eklendi ve yine aluminyum folyo 

ile sarılarak oda sıcaklığında 30 dk. karıştırıcıda bekletildi. Sonrasında solüsyon 
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filtrasyon işlemi ile uzaklaştırıldı ve plak 150 µl 1X yıkama solüsyonu kullanılarak üç 

kez yıkandı.  

Streptavidin-PE’nin eklenmesi 

Streptavidin-PE (phyto erythrean) vortekslendi ve her kuyucuğa 50 µl eklendi. 

Plak aluminyum folyo ile sarıldıktan sonra 500 rpm’de 30 dk. orbital karıştırıcıda oda 

sıcaklığında bekletildi. Bu işlemi takiben sıvı, filtrasyon işlemi ile uzaklaştırıldı ve daha 

sonra plak 150 µl 1X yıkama solüsyonu kullanılarak üç kez yıkandı. 

Plağın okunması  

Son olarak; plağın Lumineks cihazında analiz işlemi için hazırlanma aşamasına 

geçildi. Her kuyucuğa 120 µl okuma tamponu eklendi ve 500 rpm’de 5 dk. oda 

sıcaklığında bekletildi ve Lumineks cihazının kalibrasyon işlemi de tamamlandıktan 

sonra analiz işlemi başlatıldı. Lumineks cihazında, Luminex 100/IS100 v 2.318 yazılımı 

kullanıldı.  

Aynı işlemler ikinci plak için de tekrarlandı. Elde edilen sonuçlar 

pikogram/mililitre (pg/ml) olarak ifade edildi. 

 

3.5.3. Dişeti Oluğu Sıvısında IL-1RII Sitokini Düzeylerinin Ölçümü  
 

IL-RII düzeyleri, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı’nda Enzyme 

Linked Immuno Assay (ELISA) kiti (Hycult Biotechnology b.v. Human sIL-1 RII 

ELISA kit Uden, Hollanda) ile saptandı.  

Yöntem Prensibi 

ELISA solid bir yüzeye immobilize edilmiş olan antijenin kantitasyonu amacıyla 

özgül bir antikorun kendisi ile kovalan olarak bağlanmış enzim ile birlikte kullanıldığı 

yöntemdir. Antijene bağlanan antikor miktarı, varolan antijen miktarı ile orantılıdır ve 

renksiz substratın enzim ile renkli bir ürüne dönüşümünün spektrofotometrik olarak 

ölçümü ile değerlendirilmektedir. 
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Biyokimyasal Değerlendirme 

Kitin içerisindeki ELISA plaklarının kuyucukları IL-1RII’ye özgü monoklonal 

antikorlarla kaplanmıştır. Kuyucuklarda bulunan bu antikorlar, standart ve örneklerle 

verilen IL-1RII moleküllerini bağlarlar. IL-1RII kitinin içerisinden çıkan standartlar, 

kitin çalışma prosedürüne uygun olarak sulandırıldı. Standartlar ve DOS örnekleri, 

mikropipet ile 100’er µl çekilerek plak üzerindeki her bir kuyucuğa dağıtıldı ve plak 

plastik film ile örtülerek oda sıcaklığında 1 saatlik inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon 

sırasında örnekteki IL-1RII’nin monoklonal antikora bağlanması beklenmektedir. 

İnkübasyon sonrasında, bağlanmamış antikorları uzaklaştırmak için yıkama işlemi 

yapıldı. Bu işlemi takiben kuyucuklara 100 µl biotin eklenerek plak plastik film ile 

örtüldü ve oda sıcaklığında 1 saatlik inkübasyona bırakıldı. Bu inkübasyon sırasında 

ikincil antikorlar daha önce bağlanmış olan IL-1RII-antikor kompleksine bağlanması 

beklenir. İnkübasyonu takiben yıkama işlemi yapılarak fazla ikincil antikorlar 

uzaklaştırıldı. Daha sonra biotinin enzimi olan strepavidin peroksidaz ile 3. inkübasyon 

yapıldı. Bekleme süresinin sonunda boyanmayan peroksidazı uzaklaştırmak için yıkama 

yapıldı. Enzimin substratı olan kromojenik tetra-methylbenzidine (TMB) ile reaksiyon 

gerçekleştirildi. 30 dk. kadar beklendi ve sonrasında 2 M sitrik asit stop solüsyonu 

eklenerek deney durduruldu. Deney sonuçları 450 nm spektrofotometrede okunarak 

kolorometrik değerlendirme yapıldı ve enzim düzeyleri belirlendi. Oluşan rengin şiddeti 

örneklerdeki ve standartlardaki IL-1RII konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. Elde 

edilen sonuçlar pikogram/mililitre (pg/ml) olarak ifade edildi. 

 

3.6. İstatistiksel Analizler 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS 16.0 (Statistical Package for the Social Sciences) Software programı kullanıldı. 

Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, 

standart sapma, varyans, frekans, yüzde) yanı sıra niteliksel veriler Ki-Kare Testi ile 

karşılaştırıldı. Değişken dağılımlarının normal olup olmadığını tespit etmek amacıyla 

Kolmogorov-Smirnov testi kullanıldı. Üç veya daha fazla bağımsız grubun 

karşılaştırılmasında Ki-Kare Testi kullanıldı. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında, 



 79

iki bağımsız grubun parametrik test varsayımların sağlanmaması halinde Mann-

Whitney U Testi kullanıldı. Sonuçlar %95 (p<0.05) güven aralığı ile verildi. 

Grup içi ve gruplar arası karşılaştırmalar aşağıdaki gibi yapılmıştır. 

1- Gen polimorfizmlerinde genotip dağılımı ve allel frekansı 

değerlendirmelerinde çalışmaya dahil edilen 500 bireyde; 

LAP ile GS, GAP ile GS, LAP ile GAP, GAP ile KP, LAP ile KP, KP ile ES 

grupları arasında karşılaştırma yapıldı. 

LAP ve GAP’lı bireyler, AP grubu olarak birleştirilerek; AP ile KP, AP ile GS 

grupları arasında karşılaştırma yapıldı. 

LAP, GAP ve KP’li bireyler periodontitis (P); ES ve GS bireyler kontrol (K) 

grubu olarak birleştirilerek; P ile K grupları arasında karşılaştırma yapıldı.  

 

2- DOS sitokin düzeyi değerlendirmelerinde DOS örneği alınan 154 

bireyde; LAP ile GS, GAP ile GS, GAP ile KP, LAP ile KP, KP ile ES grupları 

arasında karşılaştırma yapıldı. 

 

3- Gen polimorfizminin DOS sitokin düzeyine etkisinin 

değerlendirilmesinde DOS örneği alınan 154 bireyde; 

LAP, GAP, KP, ES ve GS gruplarında 2. alleli taşıyan ve taşımayan bireyler 

arasında grup içi karşılaştırmalar yapıldı. 

2. alleli taşıyan ve taşımayan bireylerin hastalık ve kontrol grupları arasındaki 

karşılaştırmaları ise LAP ile GS, GAP ile GS, KP ile ES grupları arasında yapıldı. 

P ve K gruplarında pozitif ve negatif periodontal yatkınlık genotipine sahip 

bireyler arasında grup içi ve gruplar arası karşılaştırmalar yapıldı. 
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4.2.3. IL-1R 
 

IL-1R geni 2q12 kromozomunda bulunmaktadır (179). IL-1R pstI 1970 

polimorfizmi, DNA dizi analizi yöntemi ile saptanmıştır. Çalışılacak DNA ürününün 

izolasyonunu takiben dizi analizi yapılacak gen, PZR reaksiyonu ile çoğaltıldı. Farklı 

bazlarda (A, G, T, C) sonlanan DNA sentez ürünleri floresan işaretli boyalarla 

etiketlendi. ABI 3130XL Genetic Analyzer cihazında floresan miktarlarının 

ölçülmesinin ardından DNA örneğindeki baz dizisi saptandı ve veri analizi yapıldı. 

DNA’da polimorfizm görülen nükleotid dizilimindeki mavi renkte boyanan bazlar 

genotip 1,1 (CC) homozigot yabanıl tip, mavi ve kırmızı renkte boyanan bazlar genotip 

1,2 (CT) heterozigot olarak değerlendirilmiştir. IL-1R geninde genotip 2,2 (TT) 

homozigot polimorfik bölge saptanmamıştır (Şekil 4-4). 

 

 

           

  

Şekil 4-4: IL-1R pstI 1970 C/T polimorfizminin dizi analizi görüntüsü 

Genotip 1,1 (CC) 

Genotip 1,2 (CT) 
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4.3. Genetik Bulgular 
 

4.3.1. IL-1A 
 

IL-1A +4845. pozisyonda bulunan TNP analiz sonuçları, genotip dağılımı 

bakımından değerlendirilmiştir. IL-1A +4845 geninde 3 farklı genotip tespit edilmiştir. 

Tüm çalışma grubunda 1,1 genotipi %65,6, 1,2 genotipi %32, 2,2 genotipi %2,4 

oranlarında dağılım göstermiş ve 1,1 genotipi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 

(p=0,0001). Gruplar arasında genotip analizi açısından değerlendirildiğinde anlamlı fark 

gözlenmemiştir. 

 

IL-1A +4845 geninde LAP, GAP, KP, ES ve GS grupları için, 2 farklı allel 

tespit edilmiştir. Tüm çalışma grubunda 1. allel %81,6, 2. allel %18,4 oranında dağılım 

göstermiş ve 1. allel anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,0001). Gruplar arasında 

allel frekansı açısından değerlendirildiğinde anlamlı fark gözlenmemiştir. 

 

IL-1A +4845 geninde 2. allel taşıyıcılığı toplamda %34,4 oranında saptanmış ve 

anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p=0,0001). Gruplar arasında 2. allel taşıyıcılığı 

açısından değerlendirildiğinde anlamlı fark gözlenmemiştir (Tablo 4-3, 4-4). 
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Tablo 4-3: IL-1A geni +4845 bölgesindeki TNP’ye ait genotip, allel frekansı, 2. allel taşıyıcılığı analizinin gruplara göre dağılımı 

 

    LAP GAP GS KP ES AP P K Toplam 
    n % N % n % n % n % n % n % N % n % 
  Genotip                                     

IL
-1

A
 

1,1 45 (63,4) 71 (66,4) 72 (66,7) 73 (67,6) 67 (63,2) 116 (65,2) 189 (66,1) 139 (65,0) 328 (65,6) 
1,2 22 (31,0) 35 (32,7) 34 (31,5) 31 (28,7) 38 (35,8) 57 (32,0) 88 (30,8) 72 (33,6) 160 (32,0) 
2,2 4 (5,6) 1 (0,9) 2 (1,9) 4 (3,7) 1 (0,9) 5 (2,8) 9 (3,1) 3 (1,4) 12 (2,4) 
Toplam 71   107   108   108   106   178   286   214   500 (100,0) 
Allel                                     
Allel 1 112 (78,9) 177 (82,7) 178 (82,4) 177 (81,9) 172 (81,1) 289 (81,2) 466 (81,5) 350 (81,8) 816 (81,6) 
Allel 2 30 (21,1) 37 (17,3) 38 (17,6) 39 (18,1) 40 (18,9) 67 (18,8) 106 (18,5) 78 (18,2) 184 (18,4) 
Toplam 142   214   216   216   212   356   572   428   1000 (100,0) 
Taşıyıcılık                                     
2.A- 45 (63,4) 71 (66,4) 72 (66,7) 73 (67,6) 67 (63,2) 116 (65,2) 189 (66,1) 139 (65,0) 328 (65,6) 
2.A+ 26 (36,6) 36 (33,6) 36 (33,3) 35 (32,4) 39 (36,8) 62 (34,8) 97 (33,9) 75 (35,0) 172 (34,4) 
Toplam 71   107   108   108   106   178   286   214   500 (100,0) 
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Tablo 4-4: IL-1A geni +4845 bölgesindeki TNP’ye ait genotiplerin, allel frekanslarının ve 2. allel taşıyıcılığının gruplar arası  istatistiksel 
karşılaştırılmalarına ait p değerleri 

 

    

LAP, 
GAP, 
KP, 

GS, ES 

LAP, 
GAP, 
KP 

LAP, 
GAP 

LAP, 
KP 

GAP, 
KP 

LAP, 
GAP, 

GS 

LAP, 
GS 

GAP, 
GS KP, ES AP, GS AP, KP P, K 

    pa pa pb pb pb pa pb pb pb pb pb pb 

IL
-1

A
 

Genotip                         
1,1/1,2/ 2,2 0,946 0,780 0,539 0,523 0,964 0,789 0,542 1,000 0,612 0,759 0,726 0,907 
1,1/ 1,2 0,910 0,863 0,980 0,677 0,617 0,988 0,917 0,884 0,328 0,880 0,587 0,583 
1,1/  2,2 0,226 0,203 0,067 0,507 0,199 0,128 0,170 0,577 0,222 0,604 0,727 0,231 
Allel                         
1/ 2 0,907 0,643 0,365 0,472 0,835 0,615 0,405 0,934 0,829 0,713 0,820 0,901 
Taşıyıcılık                         
2.A+/ 2.A- 0,952 0,842 0,684 0,562 0,847 0,890 0,652 0,961 0,501 0,796 0,675 0,792 

p adeğerleri ki kare,  pb değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 
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4.3.2. IL-1B 
 

IL-1B +3954. pozisyonda bulunan TNP analiz sonuçları, genotip dağılımı 

bakımından değerlendirilmiştir. IL-1B +3954 geninde 3 farklı genotip tespit edilmiştir. 

Tüm çalışma grubunda 1,1 genotipi %37,6, 1,2 genotipi %50,4, 2,2 genotipi %12 

oranlarında dağılım göstermiş ve 1,2 genotipi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 

(p=0,0001). Gruplar arasında genotip analizi açısından değerlendirildiğinde anlamlı fark 

gözlenmemiştir. 

IL-1B +3954 geninde LAP, GAP, KP, ES ve GS grupları için, 2 farklı allel 

tespit edilmiştir. Tüm çalışma grubunda 1. allel %44, 2. allel %56 oranında dağılım 

göstermiş ve 2. allel anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,0001). Gruplar arasında 

allel frekansı açısından değerlendirildiğinde anlamlı fark gözlenmemiştir. 

IL-1B +3954 geninde 2. allel taşıyıcılığı toplamda %62,4 oranında saptanmış ve 

anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p= 0,0001). Gruplar arasında 2. allel taşıyıcılığı 

açısından değerlendirildiğinde anlamlı fark gözlenmemiştir. 

IL-1B +3954 geninde KP ve ES gruplarında; 1,1 ve 1,2 genotipleri görülme 

oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p = 0,024). KP 

grubunda 1,2 genotipi görülme oranı (%60,2), ES grubuna (%43,4) göre istatistiksel 

anlamlı olarak yüksek; KP grubunda 1,1 genotipi görülme oranı (%31,5), ES grubuna 

(%44,3) göre istatistiksel anlamlı olarak düşük bulunmuştur. 

IL-1B +3954 geninde P ve K gruplarında; 1,1 ve 1,2 genotipleri görülme 

oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p=0,038). P 

grubunda 1,2 görülme oranı (%54,2), K grubunda 1,2 görülme oranına (%45,3) göre 

istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. P grubunda 1,1 görülme oranı (%33,9), 

K grubunda 1,1 görülme oranına (%42,5) göre istatistiksel anlamlı olarak düşük 

bulunmuştur (Tablo 4-5, 4-6). 
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Tablo 4-5: IL-1B geni +3954 bölgesindeki TNP’ye ait genotip, allel frekansı, 2. allel taşıyıcılığı analizinin gruplara göre dağılımı 

 

    LAP GAP GS KP ES AP P K Toplam 
    n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

  Genotip                                     

IL
-1

B
 

1,1 28 (39,4) 35 (32,7) 44 (40,7) 34 (31,5) 47 (44,3) 63 (35,4) 97 (33,9) 91 (42,5) 188 (37,6) 
1,2 34 (47,9) 56 (52,3) 51 (47,2) 65 (60,2) 46 (43,4) 90 (50,6) 155 (54,2) 97 (45,3) 252 (50,4) 
2,2 9 (12,7) 16 (15,0) 13 (12,0) 9 (8,3) 13 (12,3) 25 (14,0) 34 (11,9) 26 (12,1) 60 (12,0) 
Toplam 71   107   108   108   106   178   286   214   500 (100,0) 
Allel                                     
Allel 1 62 (43,7) 91 (42,5) 95 (44,0) 99 (45,8) 93 (43,9) 153 (43,0) 252 (44,1) 188 (43,9) 440 (44,0) 
Allel 2 80 (56,3) 123 (57,5) 121 (56,0) 117 (54,2) 119 (56,1) 203 (57,0) 320 (55,9) 240 (56,1) 560 (56,0) 
Toplam 142   214   216   216   212   356   572   428   1000 (100,0) 
Taşıyıcılık                                     
2.A- 28 (39,4) 35 (32,7) 44 (40,7) 34 (31,5) 47 (44,3) 63 (35,4) 97 (33,9) 91 (42,5) 188 (37,6) 
2.A+ 43 (60,6) 72 (67,3) 64 (59,3) 74 (68,5) 59 (55,7) 115 (64,6) 189 (66,1) 123 (57,5) 312 (62,4) 
Toplam 71   107   108   108   106   178   286   214   500 (100,0) 
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Tablo 4-6: IL-1B geni +3954 bölgesindeki TNP’ye ait genotiplerin, allel frekanslarının ve 2. allel taşıyıcılığının gruplar arası istatistiksel 
karşılaştırılmalarına ait p değerleri 

 

    

LAP, 
GAP, 
KP, 
GS, 
ES 

LAP, 
GAP, 
KP 

LAP, 
GAP 

LAP, 
KP 

GAP, 
KP 

LAP, 
GAP, 

GS 

LAP, 
GS 

GAP, 
GS KP, ES AP, GS AP, KP P, K 

    pa pa pb pb pb pa pb pb pb pb pb pb 

IL
-1

B
 

Genotip                         
1,1/ 1,2/ 2,2 0,480 0,643 0,367 0,583 0,626 0,436 0,849 0,220 0,200 0,358 0,959 0,117 
1,1/ 1,2 0,166 0,391 0,410 0,171 0,556 0,522 0,888 0,280 0,024* 0,428 0,277 0,038* 
1,1/ 2,2 0,746 0,500 0,472 0,719 0,256 0,576 0,866 0,318 0,929 0,455 0,361 0,494 
Allel                         
1/ 2 0,974 0,783 0,832 0,687 0,490 0,951 0,953 0,761 0,683 0,814 0,505 0,967 
Taşıyıcılık                         
2.A+/ 2.A- 0,248 0,518 0,359 0,275 0,847 0,440 0,862 0,223 0,053 0,366 0,499 0,050 

p adeğerleri ki kare,  pb değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 
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4.3.3. Periodontitis Yatkınlık Genotipi (PYG): 
 

Çalışmaya dahil edilen tüm bireyler, IL-A +4845. ve IL-1B +3954. 

pozisyonlarında bulunan gen polimorfizmlerine ait en az bir adet 2. allel varlığına göre 

değerlendirilmiş, değerlendirme sonucunda elde edilen gruplar pozitif PYG (PYG +) ve 

negatif PYG (PYG -) olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre gruplar içinde 

ve gruplar arasında yapılan PYG + ve PYG - analizi karşılaştırmalarında anlamlı fark 

saptanmamıştır (Tablo 4-7, 4-8). 

Tablo 4-7: PYG pozitif ve negatif olan bireylerin gruplara göre dağılımı 

  PYG + PYG - Toplam χ2 p 
  N % n % n %     
LAP 15 (46,9) 17 ( 53,1) 32 ( 13,6) 0,125 0,724 
GAP 25 ( 51,0) 24 ( 49,0) 49 ( 20,8) 0,020 0,886 
GS 22 ( 42,3) 30 ( 57,7) 52 ( 22,0) 1,231 0,267 
KP 24 ( 51,1) 23 ( 48,9) 47 ( 19,9) 0,021 0,884 
ES 24 ( 42,9) 32 ( 57,1) 56 ( 23,7) 1,143 0,285 
AP 40 ( 49,4) 41 ( 50,6) 81 ( 34,3) 0,012 0,912 
P 64 ( 50,0)  64 ( 50,0) 128 ( 54,2) 0,000 1,000 
K 46 ( 42,6) 62 ( 57,4) 108 ( 45,8) 2,370 0,124 
Toplam 110 ( %46,6) 126 ( %53,4) 236 ( %100,0) 1,085 0,298 
p değerleri ki kare testine göre verilmiştir.

 

Tablo 4-8: PYG pozitif ve negatif olan bireylerin gruplar arası karşılaştırılmalarının 
değerlendirilmesi 

  P
Y

G
 (+

), 
 P

Y
G

 (-
)   

LAP, 
GAP, 
KP, 
GS, 
ES 

LAP, 
GAP, 
KP 

LAP, 
GAP 

LAP, 
KP 

GAP, 
KP 

LAP, 
GAP, 

GS 

LAP, 
GS 

GAP, 
GS 

 KP, 
ES 

 AP, 
GS 

 AP, 
KP 

  P, 
  K 

MWU 6474,5 1983,5 787,5 748,5 1151,0 2084,5 831,5 1158,0 1212,0 2052,0 2016,0 6418,0

Z -0,89 -0,33 -0,36 -0,36 0,00 -0,56 -0,41 -0,87 -0,83 -0,80 -0,18 -1,13 

p 0,373 0,743 0,717 0,716 0,997 0,575 0,684 0,383 0,408 0,427 0,855 0,257 

p değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 
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4.3.4. IL-1R 
 

IL-1R pstI 1970. pozisyonda bulunan TNP analiz sonuçları, genotip dağılımı 

bakımından değerlendirilmiştir. IL-1R pstI 1970 geninde 2 farklı genotip tespit 

edilmiştir. Toplamda 1,1 genotipi %79, 1,2 genotipi %21 oranlarında dağılım göstermiş 

ve 1,1 genotipi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,0001). Bu gen polimorfizminde 

2,2 genotipi saptanmamıştır. Gruplar arasında genotip analizi açısından 

değerlendirildiğinde anlamlı bir fark gözlenmemiştir. 

IL-1R pstI 1970 geninde 2 farklı allel tespit edilmiştir. Toplamda 1. allel %89,5, 

2. allel %10,5 oranında dağılım göstermiş ve 1. allel anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 

(p=0,0001). Gruplar arasında allel frekansı bakımından değerlendirildiğinde anlamlı bir 

fark gözlenmemiştir. 

IL-1R pstI 1970 geninde 2. allel taşıyıcılığı toplamda %21 oranında saptanmış 

ve anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p=0,0001). Gruplar arasında 2. allel taşıyıcılığı 

açısından değerlendirildiğinde anlamlı fark gözlenmemiştir (Tablo 4-9, 4-10). 
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Tablo 4-9: IL-1R geni pstI 1970 bölgesindeki TNP’ye ait genotip, allel frekansı, 2. allel taşıyıcılığı analizinin gruplara göre dağılımı 

 

    LAP GAP GS KP ES AP P K Toplam 
    n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

  Genotip                                     

IL
-1

R
 

1,1 60 (84,5) 80 (74,8) 82 (75,9) 87 (80,6) 86 (81,1) 140 (78,7) 227 (79,4) 168 (78,5) 395 (79,0) 
1,2 11 (15,5) 27 (25,2) 26 (24,1) 21 (19,4) 20 (18,9) 38 (21,3) 59 (20,6) 46 (21,5) 105 (21,0) 
Toplam 71   107   108   108   106   178   286   214   500 (100,0) 
Allel                                     
Allel 1 131 (92,3) 187 (87,4) 190 (88,0) 195 (90,3) 192 (90,6) 318 (89,3) 513 (89,7) 382 (89,3) 895 (89,5) 
Allel 2 11 (7,7) 27 (12,6) 26 (12,0) 21 (9,7) 20 (9,4) 38 (10,7) 59 (10,3) 46 (10,7) 105 (10,5) 
Toplam 142   214   216   216   212   356   572   428   1000 (100,0) 

  Taşıyıcılık                                     

  2.A- 60 (84,5) 80 (74,8) 82 (75,9) 87 (80,6) 86 (81,1) 140 (78,7) 227 (79,4) 168 (78,5) 395 (79,0) 

  2.A+ 11 (15,5) 27 (25,2) 26 (24,1) 21 (19,4) 20 (18,9) 38 (21,3) 59 (20,6) 46 (21,5) 105 (21,0) 

  Toplam 71   107   108   108   106   178   286   214   500 (100,0) 
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Tablo 4-10: IL-1R geni pstI 1970 bölgesindeki TNP’ye ait genotiplerin, allel frekanslarının ve 2. allel taşıyıcılığının gruplar arası istatistiksel 
karşılaştırılmalarına ait p değerleri 

 

    

LAP, 
GAP, 

KP, GS, 
ES 

LAP, 
GAP, 
KP 

LAP, 
GAP 

LAP, 
KP 

GAP, 
KP 

LAP, 
GAP, 

GS 

LAP, 
GS 

GAP, 
GS KP, ES AP, GS AP, KP P, K 

    pa pa pb pb pb pa pb pb pb pb pb pb 

IL
-1

R
 

Genotip                         
1,1/ 1,2 0,476 0,271 0,121 0,501 0,309 0,271 0,167 0,844 0,915 0,592 0,700 0,814 
Allel                         
1/ 2 0,541 0,314 0,146 0,522 0,341 0,319 0,193 0,855 0,919 0,616 0,717 0,825 
Taşıyıcılık                         
2.A+/ 2.A- 0,476 0,271 0,121 0,501 0,309 0,271 0,167 0,844 0,915 0,592 0,700 0,814 

p adeğerleri ki kare,  pb değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 
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4.3.5. IL-1RN  
 

IL-1RN DSAT intron 2 bölgesinde analiz sonuçları, genotip dağılımı 

bakımından değerlendirilmiştir. IL-1RN DSAT geninde 7 farklı genotip tespit 

edilmiştir. Toplamda 1,1 genotipi %64,4, 1,2 genotipi %22,8, 1,3 genotipi %4,6, 14 

genotipi %0,4, 2,2 genotipi %6,6, 2,3 genotipi %1, 34 genotipi %0,2 oranlarında 

dağılım göstermiş ve 1,1 genotipi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,0001). 

Gruplar arasında genotip analizi açısından değerlendirildiğinde anlamlı fark 

izlenmemiştir. 

IL-1RN DSAT geninde 4 farklı allel tespit edilmiştir. Toplamda 1. allel %78,3, 

2. allel %18,5, 3. allel %2,9, 4. allel %0,3 oranında dağılım göstermiş ve 1. allel anlamlı 

olarak yüksek bulunmuştur (p=0,0001). Gruplar arasında allel frekansı bakımından 

önemli bir fark izlenmemiştir. 

IL-1RN DSAT geninde 2. allel taşıyıcılığı toplamda %30,4 oranında saptanmış 

ve anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p=0,0001). Gruplar arasında 2. allel taşıyıcılığı 

açısından değerlendirildiğinde anlamlı fark izlenmemiştir (Tablo 4-11, 4-12). 
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Tablo 4-11: IL-1RN geni DSAT polimorfizmine ait genotip, allel frekansı, 2. allel taşıyıcılığı analizinin gruplara göre dağılımı 

 

    LAP GAP GS KP ES AP P K Toplam 
    n % N % n % n % n % n % n % n % n % 

  Genotip                                     

IL
-1

R
N

 

11 42 (59,2) 73 (68,2) 66 (61,1) 76 (70,4) 65 (61,3) 115 (64,6) 191 (66,8) 131 (61,2) 322 (64,4) 
12 16 (22,5) 23 (21,5) 21 (19,4) 20 (18,5) 34 (32,1) 39 (21,9) 59 (20,6) 55 (25,7) 114 (22,8) 
13 5 (7,0) 5 (4,7) 6 (5,6) 3 (2,8) 4 (3,8) 10 (5,6) 13 (4,5) 10 (4,7) 23 (4,6) 
14 2 (2,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,1) 2 (0,7) 0 (0,0) 2 (0,4) 
22 5 (7,0) 6 (5,6) 13 (12,0) 7 (6,5) 2 (1,9) 11 (6,2) 18 (6,3) 15 (7,0) 33 (6,6) 
23 1 (1,4) 0 (0,0) 1 (0,9) 2 (1,9) 1 (0,9) 1 (0,6) 3 (1,0) 2 (0,9) 5 (1,0) 
34 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 1 (0,2) 
Toplam 71   107   108   108   106   178   286   214   500 (100,0) 
Allel                                     
Allel 1 107 (75,4) 174 (81,3) 159 (73,6) 175 (81,0) 168 (79,2) 281 (78,9) 456 (79,7) 327 (76,4) 783 (78,3) 
Allel 2 27 (19,0) 35 (16,4) 48 (22,2) 36 (16,7) 39 (18,4) 62 (17,4) 98 (17,1) 87 (20,3) 185 (18,5) 
Allel 3 6 (4,2) 5 (2,3) 8 (3,7) 5 (2,3) 5 (2,4) 11 (3,1) 16 (2,8) 13 (3,0) 29 (2,9) 
Allel 4 2 (1,4)     1 (0,5)         2 (0,6) 2 (0,3) 1 (0,2) 3 (0,3) 
Toplam 142   214   216   216   212   356   572   428   1000 (100,0) 
Taşıyıcılık                                     
2.A- 49 (69,0) 78 (72,9) 73 (67,6) 79 (73,1) 69 (65,1) 51 (28,7) 206 (72,0) 142 (66,4) 348 (69,6) 
2.A+ 22 (31,0) 29 (27,1) 35 (32,4) 29 (26,9) 37 (34,9) 127 (71,3) 80 (28,0) 72 (33,6) 152 (30,4) 
Toplam 71   107   108   108   106   178   286   214   500 (100,0) 

 



 99 

 

Tablo 4-12: IL-1RN geni DSAT polimorfizmine ait genotiplerin, allel frekanslarının ve 2. allel taşıyıcılığının gruplar arası istatistiksel 
karşılaştırılmalarına ait p değerleri 

 

    

LAP, 
GAP, 

KP, GS, 
ES 

LAP, 
GAP, 
KP 

LAP, 
GAP 

LAP, 
KP 

GAP, 
KP 

LAP, 
GAP, 

GS 

LAP, 
GS 

GAP, 
GS KP, ES AP, GS AP, KP P, K 

    pa pa pb pb pb pa pb pb pb pb pb pb 

IL
-1

R
N

 

Genotip                         
1,1/ 1,2/ 
1,3/ 1,4/ 
2,2/ 2,3/ 
3,4 

0,312 0,235 0,153 0,120 0,836 0,247 0,957 0,146 0,325 0,348 0,357 0,249 

Allel                         
1/ 2/ 3/ 4 0,186 0,269 0,145 0,163 0,941 0,131 0,793 0,052 0,653 0,152 0,508 0,221 
Taşıyıcılık                         
2.A+/ 2.A- 0,659 0,808 0,576 0,550 0,967 0,686 0,842 0,396 0,203 0,503 0,743 0,173 

p adeğerleri ki kare,  pb değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 
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4.3.6. IL-6 
 

IL-6 -174. pozisyonda bulunan TNP analiz sonuçları, genotip dağılımı 

bakımından değerlendirilmiştir. IL-6 -174 geninde 3 farklı genotip tespit edilmiştir. 

Tüm çalışma grubunda 1,1 genotipi %57, 1,2 genotipi %31, 2,2 genotipi %12 

oranlarında dağılım göstermiş ve 1,1 genotipi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 

(p=0,0001). Gruplar arasında genotip analizi açısından değerlendirildiğinde anlamlı bir 

fark izlenmemiştir.  

IL-6 -174 geninde 2 farklı allel tespit edilmiştir. Tüm çalışma grubunda 1. allel 

%72,5, 2. allel %27,5 oranında dağılım göstermiş ve 1. allel anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur (p=0,0001). Gruplar arasında allel frekansı açısından değerlendirildiğinde 

anlamlı bir fark izlenmemiştir.  

IL-6 -174 geninde 2. allel taşıyıcılığı toplamda %43 oranında saptanmış ve 

anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p=0,0001). Gruplar arasında 2. allel taşıyıcılığı 

açısından değerlendirildiğinde anlamlı fark izlenmemiştir. 

IL-6 -174 geninde KP ve AP gruplarında; 1,1 ve 1,2 genotipleri görülme oranları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p=0,025). KP grubunda 

1,1 genotipi görülme oranı (%63,9), AP grubuna (%55,6) göre istatistiksel anlamlı 

olarak yüksek; KP grubunda 1,2 genotipi görülme oranı (%21,3), AP grubuna (%35,4) 

göre istatistiksel anlamlı olarak düşük bulunmuştur. 

IL-6 -174 geninde AP ve GS gruplarında; 1,1 ve 2,2 genotipleri görülme oranları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p=0,029). AP grubunda 

1,1 genotipi görülme oranı (%55,6), GS grubuna (%50,9) göre istatistiksel anlamlı 

olarak yüksek; AP grubunda 2,2 genotipi görülme oranı (%9), GS grubuna (%18,5) göre 

istatistiksel anlamlı olarak düşük bulunmuştur (Tablo 4-13, 4-14). 
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Tablo 4-13: IL-6 geni -174 bölgesindeki TNP’ye ait genotip, allel frekansı, 2. allel taşıyıcılığı analizinin gruplara göre dağılımı 

 

    LAP GAP GS KP ES AP P K Toplam 
    n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

IL
-6

 

Genotip                                     
1,1 38 (53,5) 61 (57,0) 55 (50,9) 69 (63,9) 62 (58,5) 99 (55,6) 168 (58,7) 117 (54,7) 285 (57,0) 
1,2 27 (38,0) 36 (33,6) 33 (30,6) 23 (21,3) 36 (34,0) 63 (35,4) 86 (30,1) 69 (32,2) 155 (31,0) 
2,2 6 (8,5) 10 (9,3) 20 (18,5) 16 (14,8) 8 (7,5) 16 (9,0) 32 (11,2) 28 (13,1) 60 (12,0) 
Toplam 71   107   108   108   106   178   286   214   500 (100,0) 
Allel                                     
Allel 1 103 (72,5) 158 (73,8) 143 (66,2) 161 (74,5) 160 (75,5) 261 (73,3) 422 (73,8) 303 (70,8) 725 (72,5) 
Allel 2 39 (27,5) 56 (26,2) 73 (33,8) 55 (25,5) 52 (24,5) 95 (26,7) 150 (26,2) 125 (29,2) 275 (27,5) 
Toplam 142   214   216   216   212   356   572   428   1000 (100,0) 
Taşıyıcılık                                     
2.A- 38 (53,5) 61 (57,0) 55 (50,9) 69 (63,9) 62 (58,5) 99 (55,6) 168 (58,7) 117 (54,7) 285 (57,0) 
2.A+ 33 (46,5) 46 (43,0) 53 (49,1) 39 (36,1) 44 (41,5) 79 (44,4) 118 (41,3) 97 (45,3) 215 (43,0) 
Toplam 71   107   108   108   106   178   286   214   500 (100,0) 
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Tablo 4-14: IL-6 geni -174 bölgesindeki TNP’ye ait genotiplerin, allel frekanslarının ve 2. allel taşıyıcılığının gruplar arası istatistiksel 
karşılaştırılmalarına ait p değerleri 

 

    

LAP, 
GAP, 

KP, GS, 
ES 

LAP, 
GAP, 
KP 

LAP, 
GAP 

LAP, 
KP 

GAP, 
KP 

LAP, 
GAP, 

GS 

LAP, 
GS 

GAP, 
GS KP, ES AP, GS AP, KP P, K 

IL
-6

 

  pa pa pb pb pb pa pb pb pb pb pb pb 
Genotip                         
1,1/1,2/2,2 0,373 0,683 0,723 0,398 0,571 0,384 0,378 0,182 0,773 0,179 0,424 0,342 
1,1/ 1,2 0,216 0,068 0,572 0,029 0,073 0,832 0,614 0,957 0,081 0,830 0,025* 0,483 
1,1/ 2,2 0,121 0,645 0,946 0,459 0,430 0,091 0,098 0,061 0,207 0,029* 0,350 0,424 
Allel                         
1/ 2 0,209 0,915 0,787 0,674 0,867 0,188 0,207 0,085 0,824 0,071 0,747 0,296 
Taşıyıcılık                         
2.A+/ 2.A- 0,385 0,349 0,647 0,168 0,303 0,670 0,735 0,372 0,419 0,441 0,169 0,364 

p adeğerleri ki kare,  pb değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 
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4.3.7. TNF-A 
 

TNF-A -863. pozisyonda bulunan TNP analiz sonuçları, genotip dağılımı 

bakımından değerlendirilmiştir. TNF-A -863 geninde 3 farklı genotip tespit edilmiştir. 

Toplamda 1,1 genotipi %65,2, 1,2 genotipi %30,2, 2,2 genotipi %4,6 oranlarında 

dağılım göstermiş ve 1,1 genotipi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,0001). 

Gruplar arasında genotip analizi açısından değerlendirildiğinde anlamlı bir fark 

gözlenmemiştir. 

TNF-A -863 geninde 2 farklı allel tespit edilmiştir. Toplamda 1. allel %80,3, 2. 

allel %19,7 oranında dağılım göstermiş ve 1. allel anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 

(p=0,0001). Gruplar arasında allel frekansı bakımından önemli bir fark gözlenmemiştir. 

TNF-A -863 geninde 2. allel taşıyıcılığı toplamda %34,8 oranında saptanmış ve 

anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p=0,0001). Gruplar arasında 2. allel taşıyıcılığı 

açısından değerlendirildiğinde anlamlı fark gözlenmemiştir (Tablo 4-15, 4-16). 
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Tablo 4-15: TNF-A geni -863 bölgesindeki TNP’ye ait genotip, allel frekansı, 2. allel taşıyıcılığının gruplara göre dağılımı 

 

    LAP GAP GS KP ES AP P K Toplam 
    n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

  Genotip                                     

T
N

F-
A

 

1,1 48 (67,6) 75 (70,1) 69 (63,9) 68 (63,0) 66 (62,3) 123 (69,1) 191 (66,8) 135 (63,1) 326 (65,2) 
1,2 21 (29,6) 29 (27,1) 33 (30,6) 32 (29,6) 36 (34,0) 50 (28,1) 82 (28,7) 69 (32,2) 151 (30,2) 
2,2 2 (2,8) 3 (2,8) 6 (5,6) 8 (7,4) 4 (3,8) 5 (2,8) 13 (4,5) 10 (4,7) 23 (4,6) 
Toplam 71   107   108   108   106   178   286   214   500 (100,0) 
Allel                                     
Allel 1 117 (82,4) 179 (83,6) 171 (79,2) 168 (77,8) 168 (79,2) 296 (83,1) 464 (81,1) 339 (79,2) 803 (80,3) 
Allel 2 25 (17,6) 35 (16,4) 45 (20,8) 48 (22,2) 44 (20,8) 60 (16,9) 108 (18,9) 89 (20,8) 197 (19,7) 
Toplam 142   214   216   216   212   356   572   428   1000 (100,0) 
Taşıyıcılık   
2.A- 48 (67,6) 75 (70,1) 69 (63,9) 68 (63,0) 66 (62,3) 123 (69,1) 191 (66,8) 135 (63,1) 326 (65,2) 
2.A+ 23 (32,4) 32 (29,9) 39 (36,1) 40 (37,0) 40 (37,7) 55 (30,9) 95 (33,2) 79 (36,9) 174 (34,8) 
Toplam 71   107   108   108   106   178   286   214   500 (100,0) 
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Tablo 4-16: TNF-A geni -863 bölgesindeki TNP’ye ait genotiplerin, allel frekanslarının ve 2. allel taşıyıcılığının gruplar arası istatistiksel 
karşılaştırılmalarına ait p değerleri 

 

    

LAP, 
GAP, 

KP, GS, 
ES 

LAP, 
GAP, 
KP 

LAP, 
GAP 

LAP, 
KP 

GAP, 
KP 

LAP, 
GAP, 

GS 

LAP, 
GS 

GAP, 
GS KP, ES AP, GS AP, KP P, K 

    pa pa pb pb pb pa pb pb pb pb pb pb 

T
N

F-
A

 

Genotip                         
1,1/1,2/2,2 0,661 0,423 0,734 0,418 0,203 0,562 0,541 0,291 0,917 0,307 0,204 0,412 
1,1/ 1,2 0,848 0,812 0,718 0,830 0,522 0,783 0,792 0,486 0,621 0,548 0,591 0,380 
1,1/ 2,2 0,444 0,175 0,965 0,187 0,109 0,463 0,373 0,277 0,292 0,215 0,062 0,846 
Allel                         
1/ 2 0,542 0,271 0,758 0,290 0,124 0,471 0,452 0,233 0,712 0,234 0,112 0,452 
Taşıyıcılık                         
2.A+/ 2.A- 0,730 0,534 0,726 0,526 0,269 0,624 0,610 0,335 0,916 0,364 0,286 0,391 

p adeğerleri ki kare,  pb değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir.
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4.4. Biyokimyasal Bulgular 
 

4.4.1. DOS Ortalama Konsantrasyonları 

 

LAP ile GS, GAP ile GS, GAP ile KP, LAP ile KP, KP ile ES grupları arasında 

DOS örneği alınan bireylerde IL-1α, IL-1β, IL-1RII, IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α ortalama 

DOS konsantrasyonları karşılaştırılmıştır (Tablo 4-17, 4-18). 

IL-1α sitokini ortalama DOS konsantrasyonu GAP grubunda (2543,97 pg/ml); 

LAP grubuna (1260,42 pg/ml), KP grubuna (1833,62 pg/ml) ve GS grubuna (708,24 

pg/ml) göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,012), (p=0,031), (p=0,001). 

IL-1β sitokini ortalama DOS konsantrasyonu GAP grubunda (305,25 pg/ml) ve 

LAP grubunda (234,39 pg/µl);  GS (114,57 pg/ml) grubuna göre anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur (p=0,001), (p=0,013). 

IL-1β sitokini ortalama DOS konsantrasyonu KP grubunda (214,54 pg/ml), ES 

grubuna (93,32 pg/ml) göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,016). 

IL-1RII sitokini ortalama DOS konsantrasyonu GS grubunda (29,23 pg/ml), 

GAP grubuna (25,94 pg/ml) göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0.005). 

TNF-α sitokini ortalama DOS konsantrasyonu GAP grubunda (3,88 pg/ml); 

LAP grubuna (1,39 pg/ml) ve GS grubuna (2,10 pg/ml) göre anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur (p=0,002), (p=0,022). 

 Gruplar arasında IL-1Ra ve IL-6 sitokinleri ortalama DOS konsantrasyonları 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı  farklılıklar gözlenmemiştir. 
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Tablo 4-17: LAP, GAP, GS, KP ve ES gruplarında DOS IL-1α, IL-1β, IL-1RII, IL-1Ra, 
IL-6 ve TNF-α sitokin düzeyleri (Ort ± Ss) 

    LAP GAP GS KP ES 

    n=32 n=32 n=30 n=30 n=30 

IL-1α (pg/ml) Ort. 1260,42 2543,97 708,24 1833,62 477,83 

Ss 1812,47 3049,22 699,46 4111,27 402,95 

Min. 9,65 32,49 9,29 30,42 38,48 

n=153 Maks. 8102,91 12418,74 2680,26 22487,14 1597,76 

n 32 32 29 30 30 
IL-1β (pg/ml) Ort. 234,39 305,25 114,57 214,54 93,32 

Ss 241,42 275,01 132,09 234,10 116,20 

Min. 0,97 1,60 0,11 2,46 7,94 

n=150 Maks. 1006,10 1059,41 559,83 973,09 598,64 

n 32 30 30 29 29 
IL-1RII (pg/ml) Ort. 32,13 25,94 29,23 53,07 21,10 

Ss 59,21 55,36 49,46 97,31 3,43 

Min. 5,00 7,00 9,00 6,00 14,00 

n=154 Maks. 330,00 328,00 290,00 350,00 28,00 

n 32 32 30 30 30 
IL-1Ra (pg/ml) Ort. 18687,54 19376,81 19737,39 22513,55 21050,31 

Ss 8424,06 7576,48 13942,13 10108,30 20171,78 

Min. 921,12 1464,31 1794,23 7799,29 5342,29 

n=97 Maks. 34149,23 33224,53 52968,33 44579,44 55585,63 

n 26 23 19 20 9 
IL-6 (pg/ml) Ort. 5,20 5,90 4,10 4,91 5,78 

Ss 3,62 6,91 1,71 2,81 1,48 

Min. 0,74 2,00 2,06 2,13 2,62 

n=154 Maks. 17,31 41,18 9,26 16,80 10,37 

n 32 32 30 30 30 
TNF-α (pg/ml) Ort. 1,39 3,88 2,10 2,59 2,50 

Ss 1,22 2,35 2,56 2,06 5,39 

Min. 0,19 0,86 0,11 0,11 0,11 

n=63 Maks. 3,91 9,57 8,82 6,27 20,11 

n 11 15 11 13 13 
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Tablo 4-18: LAP, GAP, GS, KP ve ES gruplarında DOS IL-1α, IL-1β, IL-1RII, IL-1Ra,    
IL-6 ve TNF-α ortalama sitokin düzeyleri istatistiksel karşılaştırılmalarına ait p 
değerleri 

  LAP/GAP LAP/KP GAP/KP LAP/GS GAP/GS KP/ ES 

IL-1α  0,012 0,844 0,031 0,272 0,001 0,053 

IL-1β  0,26 0,795 0,118 0,013 0,001 0,016 
IL-1RII  0,087 0,888 0,134 0,279 0,005 0,057 
IL-1Ra  0,659 0,24 0,408 0,909 0,93 0,239 
IL-6  0,952 0,816 0,91 0,334 0,422 0,051 

TNF-α  0,002 0,118 0,213 0,717 0,022 0,094 

 p değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir.  

 

4.4.2. Gen Polimorfizmlerinin DOS Ekspresyonlarına Etkisi 
 

Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde IL-1A +4845 polimorfizminin 

DOS IL-1α, IL-1β, IL-1RII, IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α sitokin düzeylerine etkisi 

değerlendirilmiştir. Gruplarda, genotipler arasında sitokin ekspresyonları açısından 

anlamlı farklılık gözlenmemiştir (Tablo 4-19, 4-20). 

Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde IL-1B +3954 polimorfizminin 

DOS IL-1α, IL-1β, IL-1RII, IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α sitokin düzeylerine etkisi 

değerlendirilmiştir (Tablo 4-21, 4-22). 

ES grubunda IL-1B +3954 1,2 veya 2,2 genotiplerine sahip bireylerde DOS IL-

1Ra ortalama konsantrasyonu (25509,11 pg/ml), 1,1 genotiplerine sahip bireylere göre 

(5444,52 pg/ml) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,04) (Tablo 4-22). 

Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde IL-1R pstI 1970 

polimorfizminin DOS IL-1α, IL-1β, IL-1RII, IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α sitokin 

düzeylerine etkisi değerlendirilmiştir. Gruplarda, genotipler arasında sitokin 

ekspresyonları açısından anlamlı farklılık gözlenmemiştir (Tablo 4-23, 4-24). 

Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde IL-1RN DSAT intron 2 

polimorfizminin DOS IL-1α, IL-1β, IL-1RII, IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α sitokin 

düzeylerine etkisi değerlendirilmiştir (Tablo 4-25, 4-26). 

GAP grubunda IL-1RN DSAT intron 2 1,2, 2,2 veya 2,3 genotiplerine sahip 

bireylerde DOS IL-1RII ortalama konsantrasyonu (337,14 pg/ml), 1,1 genotipine sahip 
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bireylere göre (293,11 pg/ml) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,045) (Tablo 4-

25). 

LAP grubunda IL-1RN DSAT intron 2 1,1 genotipine sahip bireylerde DOS 

IL-1Ra ortalama konsantrasyonu (22683,15 pg/ml), 1,2, 2,2 veya 2,3 genotiplerine 

sahip bireylere göre (14719,88 pg/ml) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,011) 

(Tablo 4-26). 

GAP grubunda IL-1RN DSAT intron 2 1,2, 2,2 veya 2,3 genotiplerine sahip 

bireylerde DOS IL-1Ra ortalama konsantrasyonu (26435,2 pg/ml), 1,1 genotipine sahip 

bireylere göre (17402,54 pg/ml) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,021) (Tablo 

4-26). 

GAP grubunda IL-1RN DSAT intron 2 1,2, 2,2 veya 2,3 genotiplerine sahip 

bireylerde DOS IL-6 ortalama konsantrasyonu (9,65 pg/ml), 1,1 genotipine sahip 

bireylere göre (4,13 pg/ml) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,022) (Tablo 4-26). 

Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde IL-6 -174 polimorfizminin DOS 

IL-1α, IL-1β, IL-1RII, IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α sitokin düzeylerine etkisi 

değerlendirilmiştir. Gruplarda, genotipler arasında sitokin ekspresyonları açısından 

anlamlı farklılık gözlenmemiştir (Tablo 4-27, 4-28). 

Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde TNF-A -863 polimorfizminin 

DOS IL-1α, IL-1β, IL-1RII, IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α sitokin düzeylerine etkisi 

değerlendirilmiştir. Gruplarda, genotipler arasında sitokin ekspresyonları açısından 

anlamlı farklılık gözlenmemiştir (Tablo 4-29, 4-30). 
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Tablo 4-19:Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde IL-1A +4845 G/T polimorfizminin DOS IL-1α, IL-1β ve IL-1RII ortalama sitokin 
düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi 

 

  
 LAP GAP KP ES  GS  

IL-1A 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-1α (pg/ml) 1277,64 1216,41 2121,11 2872,86 927,28 3646,31 497,15 452,58 697,69 741,42 
Ss 1722,14 2137,9 1817,96 3763,72 1198,52 6779 494,6 254,96 731,72 638,36 
N 23 9 14 18 20 10 17 13 22 7 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,325 0,732 0,235 0,572 0,541 
IL-1A 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-1β (pg/ml) 247,86 199,94 267,68 330,31 142,43 351,54 110,82 71,79 104,09 148,98 
Ss 249,78 228,97 215,06 312,14 127,06 326,16 151,54 43,46 131,77 137,35 
N 23 9 12 18 19 10 16 13 23 7 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,516 0,767 0,074 0,569 0,281 
IL-1A 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-1RII (pg/ml) 247,86 199,94 267,68 330,31 142,43 351,54 110,82 71,79 104,09 148,98 
Ss 65,21 43,48 83,67 5,49 76,76 130,03 3,92 2,72 56,34 5,03 
N 23 9 12 18 19 10 16 13 23 7 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,883 0,834 0,343 0,657 0,257 

p değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 
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Tablo 4-20: Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde IL-1A +4845 G/T polimorfizminin, DOS IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α ortalama sitokin 

düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi  

 

  
 LAP GAP KP ES  GS  

IL-1A 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 

IL-1Ra (pg/ml) 18536,61 19097,19 19606,22 19200,33 23081,36 21459,04 17548,17 28054,59 20708,67 14557,25 
Ss 7236,55 11760,79 7562,72 7890,84 11355,89 7978,38 19380,22 24046,52 14809,98 7525,43 
N 19 7 10 13 13 7 6 3 16 3 
p  (1,1 ve 1,2+2,2) 0,885 0,852 0,663     
IL-1A 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-6 (pg/ml) 5,12 5,42 7,32 4,8 4,44 5,86 5,68 5,93 3,96 4,57 
Ss 3,9 2,98 10,06 2,61 1,77 4,15 1,6 1,35 1,79 1,4 
N 23 9 14 18 20 10 17 13 23 7 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,402 0,82 0,415 0,275 0,339 
IL-1A 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
TNF-α (pg/ml) 1,4 1,34 4,64 3,22 2,26 2,87 3,73 0,54 2,3 1,58 
Ss 1,34 0,79 2,73 1,91 1,96 2,25 6,73 0,35 2,78 2,25 
N 9 2 7 8 6 7 8 5 8 3 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,637 0,247 0,520 0,206 0,473 
p değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir.
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Tablo 4-21: Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde IL-1B +3954 C/T polimorfizminin DOS IL-1α, IL-1β ve IL-1RII ortalama sitokin 

düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi  

 

  
 LAP GAP KP ES  GS  

IL-1B 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-1α (pg/ml) 763,22 1486,42 1452,33 2907,85 1161,86 2001,56 472,85 479,97 924,36 506,53 
Ss 1097,22 2040,14 1212,22 3395,86 1582,52 4540,96 473,3 381,86 829,11 499,87 
N 10 22 8 24 6 24 9 21 14 15 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,104 0,384 0,959 0,734 0,256 
IL-1B 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-1β (pg/ml) 171,31 263,06 249,42 325,56 203,61 217,39 115,99 84,69 153,67 80,35 
Ss 225,4 248,01 222,81 293,73 278,83 228,12 197,39 70,59 164,73 86,82 
N 10 22 8 22 6 23 8 21 14 16 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,208 0,574 0,647 0,495 0,253 
IL-1B 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-1RII (pg/ml) 171,31 263,06 249,42 325,56 203,61 217,39 115,99 84,69 153,67 80,35 
Ss 4,47 70,91 111,51 5,33 54,01 106,06 3,55 3,46 5,63 67,33 
N 10 22 8 22 6 23 8 21 14 16 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,413 0,132 0,677 0,964 0,347 
p değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 
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Tablo 4-22: Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde IL-1B +3954 C/T polimorfizminin DOS IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α ortalama sitokin 
düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi 

 

  
 LAP GAP KP ES  GS  

IL-1B 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-1Ra (pg/ml) 17170,34 19490,76 19092,11 19501,36 26194,54 21593,3 5444,52 25509,11 22143,56 17571,85 
Ss 9169,31 8177,05 7917,37 7685,24 6652,55 10772,99 144,58 20932,18 18222,37 9088,77 
N 9 17 7 16 4 16 2 7 9 10 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,5   0,738   0,345   0,04   0,806   
IL-1B 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-6 (pg/ml) 4,93 5,33 5,38 6,07 4,43 5,03 5,75 5,8 4,23 3,98 
Ss 3,76 3,64 3,64 7,76 1,67 3,04 2,06 1,21 1,56 1,87 
N 10 22 8 24 6 24 9 21 14 16 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,464   0,965   0,856   0,734   0,519   
IL-1B 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
TNF-α (pg/ml) 1,66 1,28 2,57 4,36 2,52 2,6 1,31 3,52 2,63 1,19 
Ss 1,46 1,22 0,82 2,57 0,12 2,25 1,5 7,33 3,13 0,7 
N 3 8 4 11 2 11 6 7 7 4 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,539 0,214 0,429 0,562 0,776 
p değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 
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Tablo 4-23: Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde IL-R pstI 1970 polimorfizminin DOS IL-1α, IL-1β ve IL-1RII ortalama sitokin 
düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi  

 

  
 LAP GAP KP ES  GS  

IL-1R 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 
IL-1α (pg/ml) 868,73 3375,57 2203,38 3111,61 1995,17 1187,46 485,28 373,56 787,6 499,93 
Ss 889,53 3699,71 2989,11 3194,93 4527,88 1760,8 409,43 399,21 765,58 462,48 
N 27 5 20 12 24 6 28 2 21 8 
p (1,1 ve 1,2) 0,068 0,139 0,254 0,739 0,495 
IL-1R 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 
IL-1β (pg/ml) 191,07 468,26 274,54 358,31 217,49 203,25 97,83 32,52 135,29 57,57 
Ss 190,09 368,5 279,85 271,07 221,88 300,16 119,14 32,34 145,75 59,11 
N 27 5 19 11 23 6 27 2 22 8 
p (1,1 ve 1,2) 0,052 0,378 0,332 0,286 0,291 
IL-1R 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 
IL-1RII (pg/ml) 191,07 468,26 274,54 358,31 217,49 203,25 97,83 32,52 135,29 57,57 
Ss 64,18 5,68 69,93 6,29 89,73 131,9 3,29 4,95 57,85 3,82 
N 27 5 19 11 23 6 27 2 22 8 
p (1,1 ve 1,2) 0,347 0,74 0,603 0,355 0,3 
p değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 
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Tablo 4-24: Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde IL-R pstI 1970 polimorfizminin DOS IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α ortalama sitokin 
düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi  

 

  
 LAP GAP KP ES  GS  

IL-1R 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 
IL-1Ra (pg/ml) 17963,41 22670,25 17425,37 21505,64 21155,02 26589,15 22155,91 12205,51 17122,5 25403 
Ss 8868,99 3970,69 8868,66 5496,68 9636,91 11515,85 21271,03 . 12870 15682,89 
N 22 4 12 11 15 5 8 1 13 6 
p (1,1 ve 1,2) 0,136 0,295 0,239 1,000 0,254 
IL-1R 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 
IL-6 (pg/ml) 5,38 4,28 4,94 7,5 5,12 4,09 5,83 5,19 4,25 3,67 
Ss 3,87 1,66 2,65 10,87 3,03 1,6 1,52 0,02 1,82 1,35 
N 27 5 20 12 24 6 28 2 22 8 
p (1,1 ve 1,2) 0,815 0,815 0,5 0,157 0,573 
IL-1R 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 
TNF-α (pg/ml) 1,17 2,34 3,9 3,85 2,94 1,42 2,49 2,69 2,19 1,72 
Ss 0,99 2,21 2,9 1,42 2,17 1,25 5,63 . 2,85 0,54 
N 9 2 9 6 10 3 12 1 9 2 
p (1,1 ve 1,2) 0,345 0,953 0,352 0,278 0,554 
p değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir.
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Tablo 4-25: Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde IL-RN DSAT intron 2 polimorfizminin DOS IL-1α, IL-1β ve IL-1RII ortalama 
sitokin düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi  

 

 
 LAP GAP KP ES  GS  

IL-1RN 1,1 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 
IL-1α (pg/ml) 1633,29 818,83 2876,2 2180,96 1180,4 4119,25 544,72 321,77 644,84 981,94 
Ss 2230,06 750,48 3604,91 1880,59 1415,87 8159,53 437,28 267,26 667,39 938,25 
N 19 10 20 10 22 7 21 9 20 6 

p (1,1 ve 1,2+2,2+2,3) 0,335 0,93 0,61 0,197 0,584 

IL-1RN 1,1 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 
IL-1β (pg/ml) 297,06 157,81 293,11 337,14 184,71 322,41 76,33 131,09 101,08 176,35 
Ss 283,53 121,66 260,72 321,4 193,78 333,37 74,09 178,59 112,33 193,17 

N 19 10 19 9 21 7 20 9 20 7 

p (1,1 ve 1,2+2,2+2,3) 0,291 0,64 0,277 0,22 0,618 

IL-1RN 1,1 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 

IL-1RII (pg/ml) 297,06 157,81 293,11 337,14 184,71 322,41 76,33 131,09 101,08 176,35 
Ss 76 5,85 70,19 3,98 75,45 146,85 3,26 3,57 60,37 2,19 
N 19 10 19 9 21 7 20 9 20 7 

p (1,1 ve 1,2+2,2+2,3) 0,89 0,045 0,052 0,185 0,148 

p değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 
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Tablo 4-26: Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde IL-RN DSAT intron 2 polimorfizminin DOS IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α ortalama 
sitokin düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi  

 

  
 LAP GAP KP ES  GS  

IL-1RN 1,1 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 

IL-1Ra (pg/ml) 22683,15 14719,88 17402,54 26435,2 21424,65 26869,15 23289,58 19258,9 20348,84 14201,62 
Ss 8576,29 7124,04 6575,4 5806,54 10537,7 7764,74 21985,71 21029,67 14897,33 10932,36 
n 13 10 16 5 16 4 4 5 15 3 

p (1,1 ve 1,2+2,2+2,3) 0,011 0,021 0,257 0,462 0,515 

IL-1RN 1,1 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 

IL-6 (pg/ml) 5,61 4,83 4,13 9,65 4,31 6,59 6,08 5,1 3,67 4,61 
Ss 3,82 3,79 2,08 11,45 1,68 4,81 1,58 0,97 1,43 1,28 
n 19 10 20 10 22 7 21 9 20 7 

p (1,1 ve 1,2+2,2+2,3) 0,463 0,022 0,153 0,54 0,086 

IL-1RN 1,1 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 11 1,2 + 2,2 + 2,3 

TNF-α (pg/ml) 1,7 0,54 3,29 4,64 2,06 3,77 3,13 0,4 2,69 1,08 
Ss 1,3 0,34 1,7 2,96 1,71 2,54 6,07 0,26 3,07 0,84 
n 8 3 7 7 9 4 10 3 7 4 
p (1,1 ve 1,2+2,2+2,3) 0,152 0,250 0,440 0,170 0,448 
p değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 
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Tablo 4-27: Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde IL-6 -174 G/C polimorfizminin DOS IL-1α, IL-1β ve IL-1RII ortalama sitokin 
düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi  

 

 
 LAP GAP KP ES GS 

IL-6 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-1α (pg/ml) 1060,79 1486,67 2793,94 2393,98 819,79 3861,29 440,9 551,69 810,01 599,2 
Ss 929,53 2486,63 3549,51 2795,12 745,32 6814,59 340,9 518,42 857,6 486,78 
n 17 15 12 20 20 10 20 10 15 14 
p(1,1 ve 1,2+2,2) 0,206 0,64 0,202 0,792 0,76 
IL-6 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-1β (pg/ml) 259,71 205,68 304,43 305,73 170,88 311,56 105,06 67,23 129,9 97,04 
Ss 199,88 285,9 307,74 263,13 151,66 349,04 130,83 74,14 163,66 86,01 
n 17 15 11 19 20 9 20 9 16 14 
p(1,1 ve 1,2+2,2) 0,086 0,621 0,524 0,37 0,852 
IL-6 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-1RII (pg/ml) 259,71 205,68 304,43 305,73 170,88 311,56 105,06 67,23 129,9 97,04 
Ss 31,78 80,76 4,56 69,83 116,16 5,82 2,86 4,45 66,95 4,53 
n 17 15 11 19 20 9 20 9 16 14 
p(1,1 ve 1,2+2,2) 0,955 0,401 0,86 0,362 0,051 
p değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 
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Tablo 4-28: Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde IL-6 -174 G/C polimorfizminin DOS IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α ortalama sitokin 
düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi  

 

  
 LAP GAP KP ES GS 

IL-6 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-1Ra (pg/ml) 21817,45 15557,62 17775,41 20406,27 23537,08 20612,71 17274,23 28602,48 23055,84 16050,24 
Ss 6816,09 8953,14 9680,7 6046,12 11213,73 8098,29 19482,2 23460,25 16829,38 9469,45 
N 13 13 9 14 13 7 6 3 10 9 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,077 0,529 0,501 0,302 0,514 
IL-6 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-6 (pg/ml) 5,17 5,24 7,51 4,93 4,9 4,94 5,72 5,9 3,93 4,3 
Ss 3,9 3,41 10,79 2,82 3,2 1,94 1,46 1,58 1,45 2 
N 17 15 12 20 20 10 20 10 16 14 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,692 0,953 0,676 0,659 0,693 
IL-6 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
TNF-α (pg/ml) 1,16 2 3,79 3,94 2,17 3,25 3,75 1,04 3,1 0,9 
Ss 1,06 1,67 1,98 2,69 1,82 2,44 7,26 1,32 3,14 0,85 
N 8 3 6 9 8 5 7 6 6 5 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,220 0,906 0,341 0,514 0,169 
p değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 
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Tablo 4-29: Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde TNF-A -863 C/A polimorfizminin, DOS IL-1α, IL-1β ve IL-1RII ortalama sitokin 
düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi  

 

  
 LAP GAP KP ES  GS  

TNF-A 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-1α (pg/ml) 1147,6 1475,81 2708,42 2182,17 2149,4 1420,69 510,05 402,67 639,03 806,29 
Ss 1520 2342,02 2771,71 3726,74 5303,4 1737,92 465,89 192,08 639,13 795,8 
N 21 11 22 10 17 13 21 9 17 12 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,921 0,113 0,818 0,7 0,658 
TNF-A 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-1β (pg/ml) 224,98 252,35 336,99 241,79 214,65 214,38 105,57 66,11 103,47 131,21 
Ss 207,75 306,31 270,8 286,68 236,6 241 138,15 26,87 113,01 160,49 
N 21 11 20 10 17 12 20 9 18 12 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,736 0,202 0,642 0,814 0,582 
TNF-A 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-1RII (pg/ml) 224,98 252,35 336,99 241,79 214,65 214,38 105,57 66,11 103,47 131,21 
Ss 28,9 93,73 66,74 4,3 84,9 114,34 3,73 2,78 63,52 4,2 
N 21 11 20 10 17 12 20 9 18 12 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,169 0,791 0,69 0,909 0,067 
p değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 
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Tablo 4-30: Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde TNF-A -863 C/A polimorfizminin, DOS IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α ortalama sitokin 
düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi  

 

 
  LAP GAP KP ES  GS 

TNF-A 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-1Ra (pg/ml) 18501,29 18985,54 20550,22 17176,66 23409,84 21617,26 17630,78 33018,66 22567,11 15846,54 
Ss 8613,32 8562,43 6561,39 9264,08 6493,23 13105,78 17692,99 31758,75 16102,65 9976,74 
n 16 10 15 8 10 10 7 2 11 8 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,635 0,561 0,705 0,558 0,563 
TNF-A 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
IL-6 (pg/ml) 5,72 4,21 6,45 4,68 4,65 5,26 5,67 6,06 4,01 4,23 
Ss 3,87 2,99 8,08 3,17 1,74 3,84 1,46 1,56 1,93 1,37 
n 21 11 22 10 17 13 21 9 18 12 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,171 0,583 0,675 0,134 0,498 
TNF-A 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
TNF-α (pg/ml) 1,16 2 4,36 2,57 2,1 3,16 3,36 0,57 3,14 0,86 
Ss 1,06 1,67 2,42 1,81 1,87 2,29 6,39 0,4 3,13 0,75 
n 8 3 11 4 7 6 9 4 6 5 
p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,220 0,133 0,474 0,347 0,119 
p değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir.
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Tablo 4-31: Periodontitis ve kontrol gruplarında DOS örnekleri alınan bireylerde  
PYG’nin DOS IL-1α, IL-1β, IL-1RII, IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α ortalama sitokin 
düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi 

  
 Periodontitis Kontrol 

IL-1α (pg/ml) PYG + PYG - PYG + PYG - 
Ort. 3045,05 1085,37 463,87 742,21 
Ss 4859,15 1159,44 342,18 795,98 
n 30 17 14 17 
p ( PYG (+) ve PYG (-) ) 0,199 0,781 
IL-1β (pg/ml) PYG + PYG - PYG + PYG - 
Ort. 324,68 200,59 80,8 139,66 

Ss 304,46 224,63 67,48 190,45 

n 30 17 14 17 
p ( PYG (+) ve PYG (-) ) 0,156 0,822 
IL-1RII (pg/ml) PYG + PYG - PYG + PYG - 
Ort. 42,37 42,29 20,86 20 
Ss 80,87 80,59 3,13 4,9 
n 30 17 14 17 
p ( PYG (+) ve PYG (-) ) 0,534 0,769 
IL-1Ra (pg/ml) PYG + PYG - PYG + PYG - 
Ort. 19446,28 19130,7 21547,61 19008,36 
Ss 8430,55 8049 19629,37 18594,18 
n 30 17 14 17 
p ( PYG (+) ve PYG (-) ) 0,84 0,391 
IL-6 (pg/ml) PYG + PYG - PYG + PYG - 
Ort. 5,24 4,85 5,53 4,67 
Ss 3,09 3,2 1,53 2,02 
n 30 17 14 17 
p ( PYG (+) ve PYG (-) ) 0,626 0,17 
TNF-α (pg/ml) PYG + PYG - PYG + PYG - 
Ort. 2,96 2,22 0,57 2,34 
Ss 2,09 0,86 0,4 2,77 
n 14 6 4 9 
p ( PYG (+) ve PYG (-) ) 0,804 0,244 
p değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 

 

Periodontitis ve kontrol gruplarında PYG’nin DOS IL-1α, IL-1β, IL-1RII, IL-

1Ra, IL-6 ve TNF-α sitokin düzeylerine etkisi değerlendirilmiştir. Grup içi ve gruplar 

arası karşılaştırmada PYG + ve PYG – bireyler arasında DOS IL-1α, IL-1β, IL-1RII, IL-

1Ra, IL-6 ve TNF-α sitokin düzeyleri açısından önemli bir fark saptanmamıştır (Tablo 

4-31). 
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5. TARTIŞMA 

 

Periodontitis multifaktöriyel bir hastalıktır ve bireyler kontrol altında olmayan 

diabet, aşırı periodontopatojen varlığı, polimorfik genotip varlığı gibi nedenlerin 

etkisiyle hastalığa eğilim gösterebilirler (8). Bireyde bulunan genetik polimorfizmlerin 

belirlenmesi, bireyin alışkanlıklarının ve içinde bulunduğu çevresel şartların analiz 

edilmesiyle periodontal hastalık için risk profili belirlenebilir. Yüksek risk profiline 

sahip bireylerde erken tanı ve önleyici tedavilerle toplumda periodontitis prevelansının 

ve insidansının azalması sağlanabilir (77). Sitokinler periodontal hastalıkta inflamatuar 

ve bağışık yanıtın tüm aşamalarında anahtar rol oynamaktadır. Sitokin polimorfizmleri, 

sitokin sentezini etkileyerek aynı hastalıkta bireyler arasında sitokin ekspresyonunda 

farklılıklara neden olarak hastalık patogenezini yönlendirebilmektedir (161). 

İnflamatuar mediatörlerin seviyesindeki fenotipik değişikliklerin farklı genotiplere bağlı 

olarak ortaya çıktığı ve bu değişikliklerin periodontal hastalıklarla bağlantılı olduğu 

savunulmuştur (39). 

Periodontal hastalık patogenezi doğal ve edinsel bağışık yanıtı da içeren 

inflamatuar bir süreçtir. İnflamasyon sürecinde damarsal geçirgenliğin artmasını takiben 

damar dışı dokulara çıkan PMNL, monosit ve lenfositler yaralı ya da infekte bölgeye 

göç ederler. Bu hücreler salgıladıkları inflamatuar mediatörlerle inflamasyondaki 

hücresel ve biyokimyasal reaksiyonları yönlendirirler. Bu reaksiyon dizisi eş zamanlı 

olarak yabancı ajanının yok edilmesini sağlarken yaralanmış dokuların iyileşmesini ve 

yeniden yapılanmasını sağlamaktadır. Nötrofiller, mikrobiyal faktörlere ve onların 

hastalık yapıcı etkilerine karşı ilk savunma hattını oluştururlar. Akut inflamasyonda 

nötrofiller, kronik inflamasyonda makrofajlar fagositoz, antijen tanımı ve IL-1, IL-6, 

TNF-α gibi proinflamatuar sitokinlerin üretiminde görev alarak inflamasyonun 

başlaması ve ilerlemesinde kritik bir rol oynamaktadırlar (57, 74, 75, 80, 132, 168). 

İnflamatuar yanıtın birincil rolü konağı korumaktır. Ancak bu süreçte bağışık 

yanıt konağı tehdit eden mikroorganizmaları elimine edemediğinde inflamasyon 

kronikleşir ve artmış inflamatuar mediatörler dişi destekleyen dokularda yıkıma yol 

açarak bu dokularda geri dönüşümsüz patolojik değişimlere neden olurlar (49). Kronik 

inflamasyon sürecinin yanı sıra inflamatuar yanıtta ana rolü üstlenen nötrofil ve 
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lökositlerin sayılarında yetersizlik, fonksiyonlarında azalma ya da aşırı artma da 

periodontal dokularda aşırı doku yıkımına sebep olmaktadır (74). 

İnflamasyonun istenmeyen yan etkilerini ortadan kaldırmak ve inflamatuar 

hastalıkların yönetilebilmesi için inflamasyon sürecinin iyi anlaşılması gerekmektedir. 

Periodontal hastalıktaki inflamasyon sürecinin aydınlatılmasıyla birlikte 

geliştirilebilecek yeni tedavi yöntemleri inflamasyonun zararlı etkilerinin önlenmesine 

ve tedavi edilmesine olanak verecektir (57, 74, 75, 168).  

Periodontal hastalıkta konak faktörleri çok önemli rol oynar. Bağışık yanıt ve 

doku iyileşmesini değiştirebilen diabet, osteoporoz, HIV infeksiyonu, stres, sigara 

kullanımı ve genetik gibi faktörler periodontal hastalığa karşı konak yanıtını 

yönlendirerek periodontal infeksiyona yatkınlık oluştururlar. Bu faktörlerin etkisi 

sonucunda konakta; mikrobiyal flora, nötrofil-antikor koruması, monosit-lenfosit 

dengesi, sitokin-inflamatuar mediatör salınımı, bağdoku ile damarsal yapılar ve klinik 

görünümde değişimler görülebilir. Konak yanıtında oluşan değişimler, periodontal 

hastalığın şiddeti ve ilerleyişini etkilemektedir (37, 125). 

Periodontitis patogenezinin genetik temelinde rol oynayan sitokin gen 

ekspresyonundaki değişimlerin, dokuda tekrarlanan inflamatuar ataklardan sorumlu 

olabileceği düşünülmüştür (34, 137). Birçok faktörün etkisiyle oluşmuş periodontal 

hastalıkların genetik temeli, hastalıkla bağlantılı polimorfik gen allellerinin etkisiyle 

oluşan fenotipik çeşitliliğe dayanmaktadır (62). 

Genetik polimorfizmler, populasyon genetiği çalışmalarında önemli rol oynar. 

Populasyon genetiği çalışmalarında; genotip analizlerinin yapılması, yabanıl ve 

polimorfik allel frekanslarının belirlenmesi, hastalıkla ilişkili olduğu düşünülen allellere 

ait taşıyıcılık oranlarının hesaplanması amaçlanmaktadır. Bir allelin herhangi bir 

hastalıkla bağlantısının saptanması halinde genin hastalığın etyolojisinde nasıl bir rol 

oynadığı araştırılmaktadır. Bizim çalışmamızda 500 bireyde LAP, GAP, KP, ES, GS 

gruplarında periodontitis etyolojisi ve patogenezinde rol oynayan 6 sitokinde görülen 

genetik polimorfizmler ve DOS örneği alınan 154 bireyde bu polimorfizmlerin DOS 

sitokin ekspresyonlarına etkisi araştırılmıştır. Daha önceki çalışmalarda Türk 

toplumunda bu genler ve sitokinler aynı araştırmada tüm periodontitis gruplarında ve 

yüksek hasta sayılı gruplarda değerlendirilmemiş olup, bu yönüyle çalışmamız Türk 

toplumunda ilk verileri ortaya koymuştur.  
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Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması±standart sapma değerleri, LAP 

grubunda 26,27±6,78, GAP grubunda 31,74±6,70, KP grubunda 43,29±8,37, ES 

grubunda 43,93±7,61, GS grubunda 22,69±4,04 olarak belirlenmiştir. Hastalıkların 

klinik olarak ortaya çıkış yaşları göz önünde bulundurularak; GAP ve LAP grubundaki 

bireyler 35 yaş altındaki GS kontrol grubuyla, KP grubundaki bireyler 35 yaş ve 

üzerindeki ES kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır.  

Sigara kullanımı, periodontal hastalık gelişimi için önemli risk faktörlerinden 

biri olarak kabul edilmektedir. Sigara kullanımı ve periodontitis şiddeti arasındaki 

ilişkinin doza bağlı olduğu bildirilmiştir (96). Ağır sigara içiciliğinin (günde 10 taneden 

fazla) çalışma sonuçlarını etkilememesi amacıyla çalışmaya sigara içmeyenler veya 

günde 10 taneden az sigara içenler dahil edilmiştir. 

IL-1, IL-6 ve TNF-α gibi sitokinler periodontal hastalıkta bağışık yanıtın 

başlaması, düzenlenmesi ve devam etmesinde önemli rol oynaması nedeniyle 

çalışmamızda hedef genler olarak belirlenmiştir IL-1, TNF-α gibi inflamatuar 

mediatörlerin periodontal doku yıkımından sorumlu olduğu ve inflamatuar yanıtı 

şiddetlendirdiği kanıtlanmıştır (132). IL-6, yaralanma ve infeksiyonda konak yanıtını 

yönlendiren önemli bir mediatördür. IL-6 seviyesinin infeksiyon ve kronik inflamatuar 

hastalıklarda, vücut sıvılarında, kanda arttığı ve IL-6’nın kemik yıkımı ve remodelling 

ile kuvvetli bağlantı gösterdiği bilinmektedir (49, 132). Bu mediatörlerin yüksek 

seviyede salınımı konağın inflamatuar yanıtını şiddetlendirmektedir. LPS uyarımına 

karşı gösterilen konak yanıtı genetik faktörler tarafından düzenlenmekte ve periodontitis 

gibi kronik inflamatuar hastalıkların temelini oluşturmaktadır. İnflamatuar yanıttaki 

bireysel farklılıklar, genetik ve çevresel faktörler tarafından kontrol edilmektedir. 

Genotip ve çevresel faktörlerin etkileşimi; bakteri kolonizasyonu, inflamatuar yanıt ve 

bağışık yanıtta değişikliklere neden olarak periodontal hastalık sürecini 

yönlendirmektedir (132). 

İlk kez 1997’de yapılan bir çalışmada IL-1 polimorfizmi ve kronik periodontitis 

arasında pozitif bir bağlantı olduğu ortaya konulmuştur (81). Bu çalışma, model 

alınarak çeşitli populasyonlarda kronik ve agresif periodontitisli bireylerde IL-1 

polimorfizmi ile ilgili bir çok araştırma yapılmıştır. Tablo 5-1 ve 5-2’de, IL-1 genotip 

ve allellerinin periodontitis ile ilişkisini inceleyen araştırmalar gösterilmektedir. 
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IL-1A +4845 gen bölgesinin, IL-1A -889 gen bölgesiyle %99 uygunluk 

gösterdiği ve bu bölgenin daha kolay saptandığı belirlenmiştir. Bizim çalışmamızda 

+4845 bölgesindeki polimorfizm incelenmiştir. IL-1A +4845 (-889) gen polimorfizm 

çalışmalarında periodontitis grubunda polimorfik allel görülme oranı Avrupa’da beyaz 

ırkta %69,8-27,6 (37, 66, 81, 85, 124), Güney Amerika Hispanik ırkta %22,42-27,77 

(91, 118) olarak belirlenmiştir. Asya’da Hint, Çin, Tai ve Japon toplumlarında 

polimorfik allel frekansının diğer populasyonlara göre daha düşük olduğu (%5,8-33,11) 

gözlenmiş (4, 7, 79, 88, 137) ve bazı toplumlarda homozigot polimorfik allele 

rastlanmamıştır (7, 137).  

Bizim çalışmamızda periodontitis grubunda IL-1A geni +4845. bölgesinde 

polimorfik allel görülme oranı %18,5 olarak belirlenmiş, bu oranın Türk toplumunda 

yapılan diğer çalışmalardan daha düşük olduğu gözlenmiştir (37, 60). Bu farklılığın 

diğer çalışmalarda düşük sayılı hasta gruplarında değerlendirme yapılması ve tüm 

periodontitis gruplarının araştırmaya dahil edilmemesinden kaynaklandığı 

düşünülmüştür. 

Kronik ve agresif periodontitisin beraber değerlendirildiği çalışmalarda IL-1A 

+4845 gen polimorfizmi açısından, hastalık gruplarının birbirleriyle ve kontrol 

gruplarıyla yapılan karşılaştırılmalarında fark bulunmadığı belirtilmiştir (37, 122). Öte 

yandan bir çalışmada 2. allelin KP grubunda AP grubuna göre anlamlı olarak yüksek 

olduğu öne sürülmüştür (16). 

Asya toplumlarında polimorfik allel frekansının çok düşük olduğu görülmüş ve 

IL-1 polimorfizminin bu toplumlar için periodontitise eğilimde risk faktörü olamayacağı 

savunulmuştur (7, 8, 79, 137). Diğer yandan Çin populasyonunda erkek bireylerde 1,2 

genotipinin ve 2. allelin GAP grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek 

olduğunu saptanmış ve 2. allelin GAP’la bağlantılı olduğu bildirilmiştir (88). 

Amerika populasyonunda yapılan çalışmalarda AP ve kontrol gruplarında 1. 

allel frekansının anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmış ancak Afroamerikan ırkta 

GAP ve LAP ile, beyaz ırkta GAP ile IL-1A +4845 polimorfizmi arasında bağlantı 

olmadığı belirtilmiştir (32, 86). Avrupa populasyonunda LAP (64), GAP (64, 66), AP 

(44) gruplarındaki araştırma sonuçları bu çalışmalarla paralellik göstermektir.  

Türk toplumunda IL-1A +4845 gen polimorfizmi ile GAP ve LAP arasındaki 

bağlantının araştırıldığı ilk çalışmada bu polimorfizm ile hastalık arasında ilişki 
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bulunmamıştır (154). Diğer yandan Türk toplumundaki başka bir araştırmada IL-1A 

+4845 1,2 genotipinin LAP grubunda (%65) kontrol grubuna (%35) göre anlamlı olarak 

yüksek olduğu öne sürülmüş ve bu genotipin LAP’a eğilimde risk faktörü olduğu 

savunulmuştur (60).  

Bizim çalışmamızda bu polimorfizmde gruplar arasında anlamlı fark 

saptanmamıştır. Elde edilen sonuçlara göre Türk toplumunda IL-1A +4845 

polimorfizminin periodontitis ile bağlantılı olmadığı düşünülmektedir. 

Periodontitisin tek bir gendeki polimorfizme bağlı olarak ortaya çıkmadığı ve 

birden fazla gendeki fonksiyonel polimorfizmlerin kombine etkileşiminin hastalığa 

eğilimi ve hastalığın klinik durumunu belirlediği gözlenmiştir (161). Beyaz ırkta 154 

periodontitisli bireyde yapılan bir çalışmada IL-1A +4845, IL-1B +3954 ve IL-1RN 

DSAT genlerindeki polimorfizmler tek başına değerlendirildiğinde periodontitis 

şiddetine göre sınıflanan gruplarda herhangi bir fark izlenmezken; pozitif IL-1A+IL-1B 

ve IL-1A+IL-1RN gen kombinasyonuna sahip sigara içen bireylerde ataşman kaybı 

riskinin anlamlı olarak yüksek olduğu bildirilmiştir (97). 

Periodontitisli hastalarda periodontal tedavi öncesi CRP düzeyinin IL-1A -889 

1,2 genotipine sahip bireylerde 1,1 genotipine sahip bireylere göre anlamlı olarak 

yüksek olduğu saptanmış (27) ve IL-1A -889 gen polimorfizminin akut faz yanıtıyla 

ilişkili olduğu savunulmuştur (27, 28). Bizim çalışmamızda Türk populasyonunda IL-

1A +4845 gen polimorfizminin IL-1α, IL-1β, IL-1R, IL-1Ra, IL-6, TNF-α DOS sitokin 

düzeylerine etki ettiğine dair bir kanıt bulunmamıştır. 

Tüm toplumlarda yapılan çalışmalar IL-1A +4845 polimorfizminin 

periodontitise eğilimde ya da periodontitis şiddetini arttırmada tek başına risk faktörü 

olarak değerlendirilemeyeceğini ortaya koymaktadır. Bu polimorfizm, diğer IL-1 

polimorfizmleri, yaş, cinsiyet, mikrobiyal flora, sigara kullanımı gibi risk faktörleriyle 

beraber değerlendirildiğinde periodontitis eğilimi ya da şiddeti için belirleyici bir risk 

faktörü olabilmektedir. 
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Tablo 5-1: IL-1A geni +4845 G/T ve IL-1B +3954 C/T polimorfizmlerinde görülen genotip 
dağılımları  

Araştırıcılar Etnik 
köken 

Tanı/Hasta 
sayısı 

IL-1 A +4845 IL-1B +3954 

1,1 (%) 1,2 (%) 2,2(%) 1,1(%) 1,2 (%) 2,2 (%) 

 

Laine ve 
ark.2001 (85) 

Beyaz ırk 

KP(sigara+) 
52 40,38 45,07 11,53 61,53 25 13,46 

KP(sigara-) 
53 30,18 60,37 9,43 41,5 54,71 3,77 

K 53 39,62 45,28 15,09 54,71 37,73 7,54 

Galbraith ve 
ark.1999 (50) Beyaz ırk 

KP 20 - - - 45 35 20 

PBG 20 - - - 55 40 5 

R 45 - - - 73,3 20 6,7 

Rogers ve ark. 
(122) Beyaz ırk 

KP 48 54 38 8 62,5 25 12,5 

AP 21 47 53 0 71 24 5 

K 60 55 40 5 60 38 2 

Sakellari ve 
ark. 2003 (124) Beyaz ırk 

KP 45 46,6 37,8 15,5 51,1 35,5 13,3 

K 110 57,3 31,8 10,9 50 41,8 8,18 

Sakellari ve 
ark.2006  (123) Beyaz ırk 

KP 56 46 38 16 59 32 9 

AP 46 50 28 22 56 35 9 

K 90 51 39 10 56 39 5 

Meisel ve ark. 
2002 (97) Beyaz ırk KP 154 44 47 9 52 40 8 

D’Auito ve 
ark.2004 (28) Karışık KP 94 39 37 24 67 27 6 

D’Auito ve 
ark.2004 (27) Beyaz ırk P 94 36 38 26 65 28 7 
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Tablo 5-1: IL-1A geni +4845 G/T ve IL-1B +3954 C/T polimorfizmlerinde görülen genotip 

dağılımları (devamı) 

Araştırıcılar Etnik 
köken 

Tanı/Hasta 
sayısı 

IL-1 A +4845 IL-1B +3954 

1,1 (%) 1,2 (%) 2,2(%) 1,1(%) 1,2 (%) 2,2 (%) 

Gore ve ark. 
1998 (56) Beyaz ırk 

KP 

(başlangıç 
ve orta 
şiddette) 20

60 35 5 70 30 0 

KP 
(şiddetli) 
12 

50 33,3 16,7 33 58 9 

K 32 62,5 25 12,5 62,5 25 12,5 

Brett ve 
ark.2005 (16) Beyaz ırk 

KP 57 28 46 26 58 31 11 

AP 51 62 22 16 57 18 24 

K 100 44 37 19 59 33 8 

Emecen ve ark.  
2005 (37) 

Türk 
toplumu 

KP 63 57,4 29,5 13,1 55,6 34,9 9,5 

AP 60 47,5 47,5 5,1 56,7 36,7 6,7 

K 61 46,8 45,2 8,1 60,7 32,8 6,6 

Yücel ve ark. 
2007 (168) 

Türk 
toplumu 

KP 44 - - - 59,1 29,1 11,8 

AP 56 - - - 51,8 33,9 14,3 

K 47 - - - 68,1 19,1 12,8 

Anusaksathien 
ve ark. 2003 
(7) 

Tai 
toplumu 

KP 
(şiddetli)  
25 

96 4 0 100 0 0 

KP (orta 
şiddette) 29  86,2 13,8 0 100 0 0 

AP 26 84,6 15,4 0 92,3 7,7 0 

K 43 76,7 23,3 0 97,7 2,3 0 
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Tablo 5-1: IL-1A geni +4845 G/T ve IL-1B +3954 C/T polimorfizmlerinde görülen genotip 

dağılımları (devamı)  

Araştırıcılar Etnik 
köken 

Tanı/Hasta 
sayısı 

IL-1 A +4845 IL-1B +3954 

1,1 (%) 1,2 (%) 2,2(%) 1,1(%) 1,2 (%) 2,2 (%) 

Kobayashi ve 
ark.2009(79) 

Japon 
toplumu 

KP 117 87,2 10,2 2,6 94,9 5,1 0 

K 108 84,3 14,8 0,9 94,9 5,6 0 

Soga ve ark. 
(136) 

Japon 
toplumu 

KP 64 - - - 60 4 0 

K 64 - - - 59 5 0 

Hodge ve ark. 
2001 (66) Beyaz ırk 

GAP 56 42,9 46,4 10,7 50 37,5 12,5 

K 56 42,9 44,6 12,5 50 37,5 12,5 

Parkhill ve ark. 
2000 (116) Beyaz ırk 

GAP 70 - - - 58,6 34,3 7,1 

LAP 21  - - - 61,9 28,6 9,5 

K 72 - - - 38,9 56,9 4,2 

Havemose-
poulsen ve ark. 
2007 (64) 

Beyaz ırk 

GAP 27 52 44 4 70 26 4 

LAP 18 39 50 11 50 39 11 

K 25 56 40 4 64 36 0 

Gonzales ve 
ark. (55) 2003 

Avrupa 
beyaz ırk 

AP 28 54 46 0 54 36 10 

K 33 61 30 9 52 36 12 

Amerika 
beyaz ırk 

AP 16 56 44 0 62,5 25 12,5 

K 14 79 14 7 64 22 14 

Güzeldemir ve 
ark.2008 (60) 

Türk 
toplumu 

LAP 31 29 65 6 61,3 35,5 3,2 

K 31 64,5 35,5 0 0 22,6 77,4 

Tai ve ark.  
2002 (137) 

Japon 
toplumu 

GAP 47 78,7 21,3 0 95,7 4,3 0 

K 97 81,4 18,6 0 90,7 9,3 0 
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Tablo 5-1: IL-1A geni +4845 G/T ve IL-1B +3954 C/T polimorfizmlerinde görülen genotip 

dağılımları (devamı) 

Araştırıcılar Etnik 
köken 

Tanı/Hasta 
sayısı 

IL-1 A +4845 IL-1B +3954 

1,1 (%) 1,2(%) 2,2(%) 1,1(%) 1,2 (%) 2,2 (%) 

Li ve ark. 2004 
(88) 

Çin 
toplumu 

GAP 122 86 13 1 93 6 1 

K 95 88,4 11,6 0 97 3 0 

Walker ve ark. 
(161) 

Afroameri
kan  

LAP 37 67,6 32,4 0 83,8 16,3 0 

K 104 73,1 25 1,9 73,1 25,9 1 

Quappe ve ark. 
2004 (118) 

Şili 
toplumu 

AP 36 55,5 33,3 11,11 69,44 30,55 0 

K 75  60 37,33 2,66 84 13,33 2,66 

Lopez ve ark. 
2005 (91) 

Şili 
toplumu 

P 330 56,6 42,4 1,51 70,3 27,57 2,12 

K 101 64,35 33,66 1,98 87,12 10,89 1,98 

 

Tablo 5-2: IL-1A geni +4845 G/T ve IL-1B +3954 C/T polimorfizmlerinde görülen allel 
frekansı dağılımları 

 

Araştırıcılar Etnik 
köken Tanı  Hasta 

sayısı

IL-1 A +4845 IL-1B +3954 

1.Allel (%) 2.Allel (%) 1.Allel (%) 2.Allel (%) 

Kornman ve 
ark. 1997 (81) Beyaz ırk 

KP (şiddetli) 18 - 55,8 - 46,5 

KP (orta 
şiddette)  37 - 61,9 - 47,6 

KP(başlangıç) 44 - 38,8 - 40,8 

Galbraith ve 
ark. 1999(50) Beyaz ırk 

KP  20 - - - 45 

PBG  20 - - - 31 

R  45 - - - 18,5 
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Tablo 5-3: IL-1A geni +4845 G/T ve IL-1B +3954 C/T polimorfizmlerinde görülen allel 
frekansı dağılımları (devamı) 

Araştırıcılar Etnik 
köken Tanı  Hasta 

sayısı

IL-1 A +4845 IL-1B +3954 

1.Allel (%) 2.Allel (%) 1.Allel (%) 2.Allel (%) 

Laine ve ark. 
2001 (85) Beyaz ırk 

KP  

(sigara +) 
52 - 59,6 - 38,4 

KP  

(sigara  -) 
53  - 69,8 - 58,5 

K  53 - 60,4 - 45,3 

Rogers ve ark. 
2002 (122) Beyaz ırk 

KP  48 - 46 - 38 

AP  21 - 52 - 29 

K  60 - 45 - 40 

Sakellari ve 
ark. 2003 
(124) 

Beyaz ırk 
KP  45 65,5 34,4 68,9 31,1 

K  10 73,2 26,8 70,9 29,1 

Emecen ve 
ark.  2005 
(37) 

Türk 
toplumu 

KP 63 72,1 27,9 72,8 27,2 

AP 60 71,2 28,8 75 25 

K 61 69,4 30,6 77 23 

Yücel ve ark. 
2007 (168) 

Türk 
toplumu 

KP  44 - - 73,8 26,2 

AP  56 - - 68,7 31,3 

K  47 - - 82,9 21,1 

Armitage ve 
ark.  2000 (8) 

Çin 
toplumu Karışık 300 - 17 - 3,3 

 

IL-1B +3953 gen bölgesi yeniden numaralandırılarak +3954 olarak 

adlandırılmıştır (109). IL-1B +3954 gen polimorfizmi çalışmalarında periodontitis 

grubunda polimorfik allel görülme oranı Avrupa’da beyaz ırkta %31-58,5 (66, 85, 124), 

Güney Amerika’da Hispanik ırkta %15,27-26,5 (43, 91, 118) olarak belirlenmiştir. 
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Asya’da, Çin, Tai ve Japon toplumlarında polimorfik allel frekansının diğer toplumlara 

göre daha düşük olduğu (%2,6-7,7) gözlenmiştir (7, 8, 79, 88, 137). Türk toplumunda 

polimorfik allel görülme oranı, KP grubunda %26,2-27,2 AP grubunda %20,96-31,3 

olarak belirlenmiştir (37, 60, 168). Bizim çalışmamızda polimorfik allel görülme 

oranının (KP %54,2, AP %57) diğer çalışmalarla kıyaslandığında yüksek olduğu 

görülmüştür. 

Beyaz ırkta IL-1B +3954 geni 2. allelinin KP ile anlamlı olarak bağlantılı olduğu 

belirtilmiştir (50). Diğer bir çalışmada IL-1B +3954 geni 2. allelinin sigara içmeyen 

KP’li bireylerde kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek görüldüğü ve kırmızı 

kompleks mikrobiyal flora varlığının, IL-1β doku düzeyiyle ilişkili olduğu saptanmıştır. 

Buna bağlı olarak IL-1B +3954 geni 2. allelinin KP şiddetiyle bağlantılı olduğu 

belirtilmiştir (43). Hint toplumunda da 2. allelin KP şiddetini arttırdığı gösterilmiştir (4).  

Bizim çalışmamızda IL-1B +3954 1,2 genotipi KP grubunda ES grubuna göre 

anlamlı olarak artış gösterirken 1,1 genotipinin de ters orantılı olarak azaldığı 

görülmüştür. P grubunda da 1,2 genotipinin K grubuna göre anlamlı olarak yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda Türk toplumunda IL-1B +3954 geni 

1,2 genotipinin KP ile bağlantılı olduğunu ve 2. allelin KP patogenezinde belirleyici bir 

etkisi olduğunu düşünmekteyiz. 

Yunan toplumunda KP ve IL-1B polimorfizmi arasında bağlantı olmadığı ileri 

sürülmüştür (123, 124). Asya toplumlarında IL-1B +3954 geni 2. allel frekansının çok 

düşük olduğu ve bu polimorfizmin periodontitise eğilimi belirlemede uygun bir genetik 

belirteç olamayacağı iddia edilmiştir (7, 8, 79, 88, 136, 137). 

Kronik ve agresif periodontitisi karşılaştıran çalışmalarda IL-1B polimorfizmi 

açısından periodontitis grupları arasında anlamlı fark izlenmemiştir (64, 122, 133). Türk 

toplumunda elde edilen sonuçlar bu çalışmalarla paralellik göstermektedir (37, 168).  

Şili toplumunda beyaz ırkta AP’li bireylerde IL-1B +3954 geni 1,2 genotipi 

kontrol grubundaki bireylere göre anlamlı olarak artarken 1,1 genotipinin de anlamlı 

olarak azaldığı saptanmıştır. 1,2 genotipinin AP ile bağlantılı olduğu ve 1,1 genotipinin 

AP için koruyucu rol oynayabileceği düşünülmüştür. Alt gruplarda yapılan analizlerde 

LAP ile GAP arasında herhangi bir fark izlenmemiştir (118). Aynı toplumda 

periodontitisli bireylerde yapılan başka bir çalışmada benzer sonuçlara ulaşılmış ve IL-
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1B +3954 geni 1,2 genotipinin periodontitise eğilimde risk faktörü olarak rol oynarken 

1,1 genotipinin koruyucu olabileceği savunulmuştur (91). 

Kuzey Amerika populasyonunda beyaz ırkta IL-1B +3954 geni 1,1 genotipinin 

sigara içen AP’li bireylerde, sigara içen periodontal sağlıklı bireylere göre anlamlı 

olarak yüksek olduğu saptanmış ancak sigara içmeyen bireyler arasında ve LAP ile 

GAP grubu arasında herhangi bir farklılık izlenmemiştir (116). Aynı populasyonda 

Afroamerikan ırkta 1. allelin LAP grubunda yüksek frekans gösterdiği belirlenmiş ve 

IL-1B +3954 polimorfizminin LAP için tanı koyucu ve önleyici bilgi verebileceği 

savunulmuştur (161). Beyaz ırka mensup GAP’lı bireylerde IL-1B +3954 geni 1,1 

genotipi hastalık için risk oluştururken Afroamerikan ırka mensup bireylerde böyle bir 

bağlantı bulunmadığı gösterilmiştir (32). Bu araştırmalar sonucunda IL-1β’nın AP 

başlangıcının önlenmesinde anahtar bir rol oynadığı ve IL-1B +3954 geni 1. allelinin 

IL-1β üretiminde düşük yanıta sebep olarak hastalık için risk faktörü oluştururken, 2. 

allelin ise IL-1β seviyesini arttırarak koruyucu rol üstlendiği öne sürülmüştür. 

Avrupa toplumlarında beyaz ırkta LAP (64), GAP (64, 66), IL-1B +3954 gen 

polimorfizmi ve hastalık başlangıcı ya da şiddeti arasında bağlantı olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Buna karşın AP’li (44) bireylerde IL-1B +3954 gen polimorfizmi ve hastalık 

başlangıcı ya da şiddeti arasında bağlantı olmadığı iddia edilirken IL-1B +3954 geni 2,2 

genotipinin AP grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğunu 

belirleyen ve bu polimorfizmin AP ile bağlantılı olduğunu savunan araştırmacılar da 

bulunmaktadır (16). 

Türk populasyonunda 31 LAP, 31 periodontal sağlıklı bireyde yapılan çalışmada 

1,1 genotipinin LAP’lı bireylerde anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmış ve bu 

genotipin LAP’a eğilimi arttırdığı ve IL-1 polimorfizmlerinin LAP için risk faktörü 

oluşturduğu savunulmuştur (60). Öte yandan istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 2. 

allelin AP grubunda kontrol grubuna göre, 1. allelin kontrol grubunda AP grubuna göre 

daha yüksek olduğunu belirten çalışmalar da vardır (37, 168). Bizim çalışmamızda da 2. 

allel frekansının LAP, GAP ve AP gruplarında kontrol grubuna göre yüksek olduğu 

görülmüş ancak anlamlı farklılık saptanmamıştır.  

Yapılan çalışmalarda periodontitisli hastalarda IL-1 DOS düzeylerinin sağlıklı 

bireylere oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır (70). IL-1 geninde polimorfik 
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allelerin, sitokin üretimini etkilediği ve özellikle artmış IL-1β seviyesiyle bağlantılı 

olduğu savunulmuştur (117, 126, 138).  

IL-1β DOS değerlerinin, orta ve ileri şiddette KP’de 4 mm’den az sığ ceplerde 

pozitif PYG’li bireylerde, negatif PYG’li bireylere göre, başlangıçta 2,5 kez ve tedavi 

sonrası 2,2 kez yüksek olduğu saptanmıştır. Tedaviyi takiben negatif PYG’li bireylerde 

IL-1β konsantrasyonunda anlamlı azalma gözlenmiştir (39). KP’li hastalarda, oral 

hijyen eğitimi ve 14 günlük profesyonel temizlik sonrası, DOS IL-1β düzeyinin pozitif 

PYG’li bireylerde negatif PYG’li bireylere göre daha yüksek olduğu gösterilmiştir (25). 

İnflamatuar hastalıklarda IL-1β’nın birincil kaynağının monositler olduğu 

belirtilmiştir (18). Periodontitisli bireylerden izole edilen monositlerin in vitro olarak 

endotoksin ile uyarılması sonucunda; IL-1B +3953 2,2 genotipindeki bireylerin 

hücrelerinin, 1,1 genotipindeki bireylerin hücrelerine göre 4 kat daha fazla IL-1β 

ürettiği gözlenmiştir (117). İn vivo olarak yapılan bir araştırmada IL-1B +3954 geni 1,2 

ve 2,2 genotiplerini taşıyan bireylerde dişeti dokusunda IL-1β düzeyinin yükseldiği ve 

hastalık şiddetini gösteren klinik ölçüm değerlerinde artış görüldüğü saptanmıştır (43). 

Sigara içen ve içmeyen şiddetli kronik periodontitisli IL-1B +3953 2. alleli 

taşıyan bireylerin, periferik kan nötrofillerindeki IL-1β üretiminin 2. alleli taşımayan 

bireylerinkine oranla daha yüksek olduğu bulunmuş ancak istatistiksel fark 

gözlenmemiştir (56). PBG ve şiddetli KP’li hastaların dahil edildiği bir çalışmada, KP’li 

hastalarda IL-1B +3953 2. allel frekansının anlamlı derecede yüksek olduğu 

saptanmıştır. Oral lökositlerde IL-1β üretiminin, KP’li hastalarda PBG’li hastalara göre 

ve pozitif PYG’li bireylerde negatif PYG’li bireylere göre arttığı gözlenmiştir. Ancak 

genotip dağılımı ve sitokin üretimi arasında anlamlı fark bulunmamıştır (50). Bizim 

çalışmamızdaki sonuçlar bu çalışmalarla benzerlik göstermektedir. IL-1β DOS 

seviyesinin LAP, GAP, KP gruplarında IL-1B +3954 geni 2. alleli taşıyan bireylerde 

taşımayan bireylere göre daha yüksek olduğu gözlenmişse de anlamlı farklılık 

saptanmamıştır. 

Pozitif ve negatif PYG’li kronik periodontitisli bireylerden izole edilen ve 

bakteri kaynaklı LPS ile uyarılan periferik kan monositlerinde, IL-1β üretiminde gruplar 

arasında farklılık gözlenmemiştir (93). Buna karşılık IL-1B +3953 2. allel 

polimorfizminin monositlerde azalan IL-1β üretimiyle ilişkili olduğu savunulmuştur 

(126). 
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IL-1B geninde görülen polimorfizmlerin değişen IL-1β seviyesiyle ilişkili 

olduğu görülmektedir. Bu çalışmaların sonuçları artan IL-1β seviyesinin, birebir IL-1 

polimorfizmine dayandırılamayacağını göstermektedir. Ancak hastalık gruplarında 

gözlenen artmış IL-1β seviyesinin, bu genin farklı bir lokusundaki polimorfizmin 

sitokin üretimine etki etmesiyle bağlantılı olabileceği düşünülmüştür. Periodontal 

inflamasyonun çoklu gen etkileşimine dayalı olduğu, bu gendeki polimorfizmin tek 

başına değil, diğer genlerdeki polimorfizmlerle kombine etkisi sonucu sitokin 

üretiminde farklılıklar yaratabileceği öne sürülmüştür. 

Sağlıklı bireylerde IL-1B geninin in vivo olarak IL-1Ra plazma düzeyini direkt 

olarak etkilemese de IL-1RN geni 2. allelinin IL-1B 2. allel yokluğunda, plazma IL-1Ra 

düzeyine etkisini arttırdığı belirlenmiştir (68). Bizim çalışmamızda ise ES grubunda IL-

1Ra DOS seviyesinin IL-1B +3954 geni 2. alleli taşıyan bireylerde taşımayan bireylere 

göre anlamlı olarak yüksek bulunduğu saptanmıştır. Benzer şekilde IL-1Ra plazma 

düzeyinin IL-1B +3954 geni 2. alleli taşıyan sağlıklı bireylerde taşımayan bireylere 

daha yüksek olduğu tespit edilmiş ancak sonuçlar anlamlı farklılığa ulaşmamıştır (64). 

Bu sonuçlar IL-1B genindeki farklı allellerin IL-1Ra seviyesinin düzenlemesinde rol 

oynadıklarını göstermektedir. 

IL-A -889. ve IL-1B +3953. pozisyonlarında bulunan polimorfizmlere ait en az 

bir adet 2. allel varlığına göre bireyler PYG (composite genotype) olarak 

sınıflandırılmıştır (81). Tablo 5-3’te, PYG ile periodontitis ilişkisini inceleyen 

çalışmalar yer almaktadır. Pozitif PYG oranı; Kuzey Amerika’da ve Avrupa’da beyaz 

ırkta %29-46 (24, 36, 66, 81, 95, 96, 97, 98, 123, 124), Orta ve Güney Amerika’da 

Hispanik ırkta %23,3-26,6 (55, 91, 118) olarak saptanırken Asya’da Hint, Çin ve Tai 

toplumlarında bu oranın oldukça düşük olduğu (%1,6-14) (4, 7, 8) gözlenmiştir. Bizim 

çalışmamızda pozitif PYG oranı periodontitis grubunda %50 oranında saptanarak 

Avrupa populasyonunda ve Türk toplumunda yapılan diğer araştırmalarla paralellik 

göstermiştir (37, 85, 123, 124). 

Beyaz ırka mensup sigara içmeyen bireylerde (81), karışık Amerika 

populasyonunda (94), Şili toplumunda (91), Hint toplumunda (4) pozitif PYG’nin 

şiddetli KP ile ilişkili olduğu vurgulanmıştır. Öte yandan KP ve kontrol grubu arasında 

pozitif PYG dağılımı açısından bir fark saptanmazken, pozitif PYG’li bireylerde 

hastalık şiddetinin anlamlı olarak arttığı ve periodontopatojenlere karşı düşük serum 
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antikor yanıtı görüldüğü öne sürülmüştür (115). Bunun yanı sıra pozitif PYG’nin KP 

için sadece sigara içen bireylerde risk faktörü olarak kabul edilebileceğini savunan 

çalışmalar da vardır (96, 97).  

Asya populasyonunda Çin ve Tai toplumlarında pozitif PYG görülme oranının 

çok düşük olduğu saptanmış ve bu nedenle PYG’nin periodontitis için genetik belirteç 

olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir (7, 8).  

Beyaz ırkta kronik ve agresif periodontitisin beraber değerlendirildiği 

çalışmalarda pozitif PYG ile periodontitis arasında bağlantı olmadığı bildirilmiştir (37, 

123). Afroamerikan ırkta LAP grubunda (161), beyaz ırkta GAP grubunda (66), Avrupa 

ve Orta Amerika populasyonunda AP grubunda (55) kontrol gruplarıyla 

karşılaştırıldığında pozitif PYG açısından anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Diğer 

yandan Şili toplumunda pozitif PYG bakımından GAP ve LAP grupları arasında fark 

gözlenmezken, bu gruplar AP grubu olarak değerlendirildiğinde pozitif PYG oranı 

kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuş ancak anlamlı farklılığa ulaşmamıştır 

(118). 

Bizim çalışmamızda GAP (%51) ve KP (%51,1) grubunda pozitif PYG oranının 

negatif PYG oranına göre daha yüksek; GS (%42,3) ve ES grubunda (%42,9) pozitif 

negatif PYG oranının negatif PYG oranına göre daha düşük olduğu saptanmışsa da bu 

farklılık istatistiksel olarak anlamlı farklılığa ulaşmamıştır.  

Cerrahi olmayan periodontal tedaviye verilen yanıtla pozitif PYG arasında 

bağlantı olmadığı bildirilmiştir (36). Pozitif PYG ve periodontal hastalığın ilerlemesi ya 

da tedaviye verilen yanıtın birbiriyle bağlantılı olmadığı görüşünü destekleyen başka 

çalışmalar da mevcuttur (69). 

14 yıldır idame tedavisi altında tutulan pozitif PYG’li bireylerde daha fazla diş 

kaybı gözlenmiştir (95). PYG’nin uzun dönemde yaş, sigara kullanımı, mikrobiyal flora 

içeriği gibi risk faktörleriyle birlikte klinik ataşman kaybı ve diş kaybına yol açarak 

periodontal hastalığın ilerlemesine etki ettiği görüşü savunulmuştur (24). Destekleyici 

periodontal tedavi gören pozitif PYG’ye sahip KP’li bireylerde, sondalamada kanama 

oranının diğer bireylere göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır (86). 

 



 138

Tablo 5-4: IL-1A ile IL-1B gen polimorfizmleri kombinasyonun periodontitis ile ilişkisi 

Araştırıcılar Etnik köken Tanı Hasta 
sayısı 

PYG 
Periodontitis 
ile ilişkisi 

+ (%) - (%) 

Kornman ve 
ark. 1997 (81) Beyaz ırk 

KP (şiddetli) 18 78 - 

+ 
KP (orta 
şiddette)  37 26 - 

KP 
(başlangıç)  44 16 - 

McDewitt ve 
ark. 2000 (94) Karışık 

KP 

(şiddetli+ 
ortaşiddette) 

44 41 59 

+ 

KP 
(başlangıç) 46 28 72 

Sakellari ve 
ark. 2003 
(124) 

Beyaz ırk 
KP  45 44  56 

- 
K  110 38 62 

Meisel ve ark. 
2003 (98) Beyaz ırk 

P  (sigara+)  155 43 57 

+ 
K (sigara+)  71 27 73 

P (sigara-)  248 36 64 

K (sigara-)  343 35 65 

Emecen ve 
ark. 2005 (37) Türk toplumu 

KP 61 34,4 65,6 

- AP 59 37,3 62,7 

K 62 33,9 66,1 

Agrawal ve 
ark. 2006 (4) Hint toplumu 

KP (şiddetli)  30 30 3 

+ 

KP (orta 
şiddette)  30 13,33 3 

KP 
(başlangıç)  30 3 10 

K  30 0  13,33 
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Tablo 5-3: IL-1A ile IL-1B gen polimorfizmleri kombinasyonun periodontitis ile ilişkisi (devamı) 

Araştırıcılar Etnik köken Tanı Hasta 
sayısı 

PYG 
Periodontitis 
ile ilişkisi 

+ (%) -  (%) 

Armitage ve 
ark.  2000 (8) Çin toplumu Karışık 300 2,3 - - 

Anusaksathien 
ve ark. 2003 
(7) 

Tai toplumu 

KP (şiddetli) 25 4 96 

- 

KP (orta şid. 
ve başlangıç) 29 13,8 86,2 

AP  26 20 80 

K  43 23,3 76,7 

Rogers ve ark. 
2002 (122) Beyaz ırk 

KP  48 29 - 

- AP  21 29 - 

K  60 30 - 

Walker ve 
ark. 2000 
(161) 

Afroamerikan 
LAP 37 43 57  

- 
K  104 39,5 60,5 

Quappe ve 
ark. 2004 
(118) 

Şili toplumu 
AP  36 25 - 

- 
K  75 12 - 

Hodge ve ark. 
2001 (66) Beyaz ırk 

GAP  56 46,4 53,6 
- 

K  56 46,4 53,6 

Papapanou ve 
ark. 2001 
(115) 

Beyaz ırk 
KP  132 41,7 58,3 

+/- 
K  73 45,2 54,8 

Sakellari ve 
ark.2006  
(123) 

Beyaz ırk 

 

KP  56 34 66 

- AP  46 35 65 

K  90 30 70 

Lόpez ve ark. 
2005 (91) Şili toplumu P  330 26,06 53,72 + 
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Yönlendirilmiş kemik ogmentasyonu (YKO) gibi rejeneratif tedavilerde; kısa 

dönemde cep derinliği ve klinik ataşman kaybı değerlendirildiğinde IL-1 genotipinin 

tedavinin sonucuyla bağlantılı olmadığı düşünülmüştür. Buna karşılık olarak pozitif 

PYG’li bireylerde YKO tedavisi sonrasında rejenerasyon alanında, uzun dönemde 

periodontal cep derinliğinde ve klinik ataşman kaybında anlamlı olarak artış görüldüğü 

saptanmıştır. Bunun sonucunda IL-1 genotipi ile uzun dönem tedavi sonuçlarının 

korunması arasında güçlü bağlantı olduğunu savunulmuştur (30). 

Yapılan araştırmalar ve bizim sonuçlarımız pozitif PYG’nin periodontal 

hastalığa yatkınlığın saptanmasında tüm populasyonlarda ve tüm periodontitis 

gruplarında belirleyici bir genetik belirteç olamayacağını ortaya koymaktadır (7, 8, 37, 

124, 118, 161). Literatürdeki araştırmaların sonucunda PYG’nin ancak hastalığın 

şiddeti, ilerlemesi ve tedaviye yanıtının belirlenmesinde rol oynayabileceğini 

düşünülmüştür (24, 86, 95). Bu genotipin, prognostik bir belirteç olarak kabul edilmesi 

için farklı populasyonlarda periodontitisin tüm risk faktörleriyle ilişkisinin 

değerlendirildiği çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Bugüne kadar IL-1R pstI 1970 gen polimorfizminin periodontitis ile ilişkisini 

değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır. Bu gen polimorfizmini inceleyen 

çalışmalar Tablo 5-4’te gösterilmiştir. Bu nedenle çalışmamız planlanırken 

periodontitisin Behçet hastalığı ile ilişkisinden yola çıkarak IL-1R pstI 1970 gen 

polimorfizminin incelenmesine karar verilmiştir (153). IL-1R pstI 1970 polimorfizmi 2. 

allelinin Türk toplumunda Behçet hastalığı ile, 1. allelinin İsveç toplumunda irrite 

bağırsak sendromu ile bağlantılı olduğu kanıtlanmıştır (6, 11). Sistemik skleroz, 

romatoid artrit ve venöz trombozis ile bu polimorfizm arasında bağlantılı olmadığı 

bildirilmiştir (13, 148).  

İnsan dişeti fibroblastlarına, IL-1RII geni transfer edilen bir çalışmada, bu 

fibroblastların IL-1β ile uyarımındaki sitokin ekspresyonu incelenmiştir. Fibroblastların 

bu koşullarda IL-1β ve IL-6 mRNA ekspresyonlarının azaldığı saptanmış ve buna bağlı 

olarak bağdokudaki hücrelerde IL-1RII seviyesinin artmasının, bağdokusunda IL-1 

kaynaklı inflamasyonu önleyebileceği ve artrit, periodontitis gibi kronik inflamatuar 

hastalıkların kontrol altına alınmasında etkili olabileceği düşünülmüştür (19). 
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Tablo 5-5: IL-1R pstI 1970 C/T polimorfizminde görülen genotip ve allel frekansı 
dağılımları 

Araştırıcılar Etnik 
köken Tanı Hasta 

sayısı

Genotip dağılımı  Allel frekansı 

1,1    
(%) 

1,2   
(%) 

2,2   
(%) 

1.Allel 
(%) 

2.Allel 
(%) 

Beretta ve 
ark. 2004 

(13) 

İtalyan 
toplumu 

Sistemik 
skleroz  200 47,1 42,6 10,3 - - 

Kontrol  200 41,2 46,6 12,3 - - 

Alaylı ve ark. 
2007 

(6) 

Türk 
toplumu 

Behçet 
hastalığı 80 16,3 27,5 56,3 30 70 

Kontrol  105 14,3 44,8 41,0 36,7 63,3 

Trajkov ve 
ark.  2009 

(148) 

Makedon 
toplumu 

Romatoid 
artrit 

 
85 44,7 45,9 9,4 67,6 32,4 

Kontrol  301 44,1 44,1 11,8 66,3 33,7 

Bagheri ve 
ark. 2006 

(10) 

İran 
toplumu Sağlıklı  40 40 52,5 7,5 66,25 33,75 

Uboldi ve 
ark. 2002 
(151) 

İtalyan 
toplumu Sağlıklı  140 43 48 9 67 33 

 

83 geriatrik ve 207 sağlıklı hastada yapılan bir çalışmada, IL-1B -511 C/T, TNF-

A -308 G/A, IL-6 -174 G/C gen polimorfizmleri ile TNF-α, IL-6, IL-10 ve sIL-RII 

serum sitokin düzeylerini karşılaştırılmıştır. sIL-RII serum sitokin ekspresyonu ve IL-

1B -511 C/T, IL-6 -174 G/C gen polimorfizmi arasında ilişki saptanmamışken, TNF-A -

308 G/A 1,2 allelini taşıyan kadınlarda sIL-RII serum düzeyinin anlamlı olarak yüksek 

olduğu görülmüştür (17). 

Bu çalışma Türk toplumunda IL-1R pstI 1970 polimorfizminin periodontitisle 

ilişkisini araştıran ilk araştırmadır. Araştırmamızda gruplar arasında IL-1R pstI 1970 

gen polimorfizmi genotip dağılımı ve allel frekansları bakımından anlamlı bir fark 

olmadığı ve bu polimorfizmin DOS IL-1α, IL-1β, IL-1RII, IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α 
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sitokin düzeylerine önemli bir etki yapmadığı ortaya konmuştur. Bu bulguları inceleyen 

başka çalışma bulunmadığı için sonuçlarımız karşılaştırılamamıştır. Bu sonuçlar 

doğrultusunda bu polimorfizmin periodontitis ile ilişkili olmadığı düşünülmüştür.  

Beyaz ırkta yapılan çalışmalar IL-1RN DSAT polimorfizminin KP için tek 

başına bir risk faktörü olmadığını göstermiştir (81, 85, 97, 116). Bununla birlikte IL-

1RN DSAT polimorfizminin diğer IL-1 TNP’leri ile kombinasyonlarında 2. allel 

taşıyıcılığının periodontitis prevelansı ve şiddetiyle ilişkili olduğu bulunmuştur (85, 97). 

IL-1A -889 ve IL-1RN DSAT kombine genotipinde 2. alleli taşıyan pozitif genotipli 

sigara içen bireylerde ataşman kaybı riskinin arttığı belirtilmiştir (97). Sigara 

kullanmayan, subgingival florasında P.g ve A.a saptanmayan periodontitisli bireylerde 

kombine IL-1A -889, IL-1B +3953, IL-1RN DSAT genotipininde yüksek frekansta 2. 

allel taşıyıcılığına rastlanmıştır (85).  

IL-1RN DSAT polimorfizminin GAP’ta tek başına etkili olmadığı, ancak IL-1B 

ve IL-1RN kombine genotipinde 1,1 genotipinin GAP’lı bireylerde sağlıklı bireylere 

göre istatistiksel anlamlı olarak 4 kat arttığı bildirilmiştir (116). Buna karşın AP, KP ve 

sağlıklı bireylerde IL-1RN DSAT polimorfizminin periodontitis ile tek başına ya da IL-

1A +4845, IL-1B +3953 genleri ile kombine olarak bağlantılı olmadığı savunulmuştur 

(124). 

Asya populasyonunda yapılan çalışmalarda Japon toplumunda IL-1RN DSAT 

polimorfik allelerinin (2, 3, 4, 5) GAP’lı bireylerde, sağlıklı bireylerle 

karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksek olduğu (GAP %12,8, sağlıklı %4,1) 

belirlenmiş ve bu polimorfizmin GAP’la bağlantılı olduğu savunulmuştur (137). Çin 

toplumunda ise GAP ve IL-1RN DSAT polimorfizmi arasında bağlantı olmadığı 

bildirilmiştir (88). 

Türk toplumunda kronik ve agresif periodontitisin karşılaştırıldığı bir çalışmada 

IL-1RN DSAT polimorfizmi ve periodontitis grupları arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığı belirtilirken (37), diğer bir çalışmada GAP ve KP grubunda IL-1RN 2. allel 

taşıyıcılığının referans gruplarına göre anlamlı olarak yüksek olduğu ve bu allelin KP 

şiddetiyle de ilişkili olduğu öne sürülmüştür (12). 
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Tablo 5-6: IL-1RN DSAT intron 2 polimorfizminde görülen genotip dağılımları 

Araştırıcılar  

 

Etnik 
köken 

Tanı/Hasta 
sayısı 

IL-1RN DSAT intron 2 

1,1(%) 1,2(%) 2,2(%) 1,3(%) 2,3(%) 1,4(%) 2,4(%)

Laine ve ark. 
2001 (85) Beyaz ırk 

KP (Sigara+) 
52  51,9 36,5 7,6 3,8 0 - - 

KP(Sigara-) 
53 52,8 35,8 7,5 0 3,7 - - 

K 53 60,7 32,7 5,6 1,8 0 - - 

Meisel ve ark 
2002 (97) Beyaz ırk KP 154 58 28 8 - - - - 

Berdeli ve 
ark. 2006 
(12) 

Türk 
toplumu 

KP 51 

 
51 29,4 11,8 3,9 3,9 0 0 

GAP 52 59,6 23,1 7,7 5,8 0 0 3,8 

K 190 85,8 5,3 2,1 5,3 0 1,6 0 

Emecen ve 
ark.  2005 
(37) 

Türk 
toplumu 

KP 64 84,4 3,1 4,7 - - 6,3 - 

AP 61 89,8 0 6,8 - - 1,7 - 

K 62 80,3 3,3 8,2 - - 4,9 - 

Parkhill ve 
ark. 2000 
(116) 

Beyaz ırk 

AP 70 68,6 24,3 7,1 - - - - 

LAP 21 71,4 23,8 4,8 - - - - 

K 72 51,4 36,1 12,5 - - - - 

Tai ve ark. 
2002 (137) 

Japon 

toplumu 

GAP 47 74,5 25,5 - - - - - 

K 97 91,8 8,2 - - - - - 

Li ve ark. 
2004 (88) 

Çin 
toplumu 

GAP 122 85,2 13,1 0,8 0 - 0,8 - 

K 95 82,1 15,8 1,1 1,1 - 0 - 

Sakellari ve 
ark.2006  
(123) 

Beyaz ırk 

KP 56 48 38 7 7 0 - 0 

AP 46 54 22 11 9 2 - 2 

K 90 62 22 10 6 0 - 0 
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Tablo 5-5: IL-1RN DSAT intron 2 polimorfizminde görülen genotip dağılımları (devamı) 

Araştırıcılar  

 

Etnik 
köken 

Tanı/Hasta 
sayısı 

IL-1RN DSAT intron 2 

1,1(%) 1,2(%) 2,2(%) 1,3(%) 2,3(%) 1,4(%) 2,4(%)

Scapoli ve 
ark. 2005 
(127) 

Beyaz ırk  PBG 96 60 19 6 10 3 2 - 

Havemose-
poulsen ve 
ark. 2007 
(64) 

Beyaz ırk 

GAP 27 63 30 4 3 - - - 

LAP 18 44 39 6 6 5 - - 

K 25 48 44 8 - - - - 

 

Yapılan çalışmalar IL-1RN DSAT gen polimofizminin inflamasyon sürecinde 

önemli rol oynayan sitokinlerin ekspresyonunu etkilediğini göstermektedir. IL-1RN 

genotipinin IL-1β biyoaktivitesiyle doğrudan ilişkili olduğu ve IL-1β salınımında 

genetik olarak düzenleyici etkisi olduğu bildirilmiştir. IL-1RN DSAT 2. allel 

taşıyıcılığının mononükleer hücrelerde in vitro olarak IL-1B -511 ve IL-1B +3953 

genlerinin allelik etkilerinden bağımsız olarak IL-β üretimini arttırdığı gözlenmiştir 

(126). Buna karşın plazma IL-1β düzeyinin IL-1RN 1. alleli taşıyan bireylerde artıp, 2. 

alleli taşıyan bireylerde ise azaldığı saptanmıştır (156). 

IL-1RN DSAT 2. allel taşıyıcılığının LAP’lı bireylerde, yüksek IL-1α, IL-6 ve 

TNF-α düzeyleriyle anlamlı olarak ilişkili olduğu belirtilmiştir (64). Periodontitisin 

şiddetinin (IL-1α+IL-1β)/IL-1Ra oranıyla ilişkili olduğu ve DOS’ta IL-1β düzeyinin 

artıp IL-1Ra düzeyinin azalmasıyla periodontitisin şiddetlendiği gözlenmiştir (70, 120). 

IL-1RN DSAT 2. allelinin IL-1Ra üretiminin artmasıyla bağlantılı olduğu belirlenmiş 

ve IL-1RN DSAT 2,2 genotipini taşıyan bireylerde serum IL-1Ra seviyesinin yükseldiği 

görülmüştür (131). IL-1RN DSAT polimorfizminin IL-1Ra plazma seviyesinde in vivo 

olarak düzenleyici etkisi olduğu ve 2. allel taşıyıcılığının yüksek IL-1Ra seviyesiyle 

bağlantılı olduğu savunulmuştur (68). Plazma IL-1Ra düzeyinin IL-1RN 1. allelini 

taşıyan bireylerde azaldığı, 2. allelini taşıyan bireylerde ise arttığı bildirilmiştir (156). 

Bizim çalışmamızda IL-1RN DSAT 2. alleli taşıyan GAP’lı bireylerde IL-1Ra, 

IL-1RII ve IL-6 DOS seviyesinin anlamlı olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. LAP 

grubunda ise IL-1Ra seviyesinde tam tersi bir bağlantı gözlenmiş ve 1,1 genotipine 
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sahip bireylerde IL-1Ra seviyesinin anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. Bu 

veriler IL-1RN geninin IL-1Ra, IL-1RII, IL-6 DOS sitokin düzeylerini etkileyerek 

periodontitis patogenezinde rol oynadığını kanıtlamaktadır. Bu sonuçların LAP ve GAP 

patogenezinin immunolojik ve genetik profilinde farklılıklar olduğu tezini desteklediği 

düşünülmektedir.  

IL-1 inflamatuar yanıtı düzenleyen etkin bir mediatördür. İnflamasyonun 

başlamasında genetik faktörlerin klinik etkilerinin ortaya çıkışı bakteri varlığına 

bağlıdır. Periodontitise genetik eğilim taşıyan bir bireyde her zaman hastalığın şiddetli 

etkileri görülmeyebilmektedir. Mikrobiyal floranın kontrol altına alınması, IL-1 

genotipi risk faktörünün etkisini azaltmaktadır. Buna bağlı olarak genetik eğilim taşıyan 

bireylerde plak kontrolü ve idame tedavisi daha çok önem kazanmaktadır (94). 

Travma, infeksiyon, kronik inflamatuar hastalıklar ve neoplazilerde; biyolojik 

vücut sıvılarında ve kanda IL-6 seviyesinin arttığı bilinmektedir (149). Yüksek seviyede 

IL-6 üretimine neden olan bireysel yatkınlık, periodontitiste görülen şiddetli inflamatuar 

doku yıkımında hazırlayıcı etken olarak periodontal hastalık patogenezini 

etkileyebilmektedir (49). 

Çalışmamızda IL-6 -174 geni genotip dağılımları tüm gruplarda 1,1 genotipi 

%57, 1,2 genotipi %31, 2,2 genotipi %12 oranlarında; allel frekansları tüm gruplarda 1. 

allel %72,5, 2. allel %27,5 oranında dağılım göstermiştir. IL-6 -174 geni genotip 

dağılımları tüm toplumlarda farklılık göstermektedir. IL-6 -174 polimorfizmi genotip ve 

allel frekansı dağılımlarının periodontitisle ilişkisini inceleyen çalışmalar Tablo 5-6’de 

gösterilmektedir. 

Beyaz ve siyah ırktan oluşan karışık populasyonda 224 agresif ve 231 

periodontal sağlıklı bireyde yapılan bir çalışmada beyaz ırka mensup AP’li bireylerde 

IL-6 -174 1. allel frekansının periodontal sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğu 

gözlenmiştir. AP ve LAP grubunda IL-6 -174 1,1 genotipinin 1,2 ve 2,2 genotipine göre 

anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmış ve bu genotipin, bireyin genetik 

profilinde AP’ye eğilimde hazırlayıcı etken olarak rol oynayabileceği düşünülmüştür 

(105). 
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Tablo 5-6: IL-6 -174 G/C polimorfizminde görülen genotip ve allel frekansı dağılımları 

Araştırıcılar Etnik 
köken Tanı  Hasta 

sayısı  

Genotip (%) Allel frekansı 
(%) Periodon-

titis ile 
ilişkisi 

1,1  1,2  2,2 1.Allel 2.Allel 

Tervonen ve 
ark. 2007 
(146) 

Beyaz ırk 
KP     51 21,6 78,4 - - 

+ 
R 178 20,8 79,2 - - 

Holla ve ark.  

2004 (67) 
Beyaz ırk 

KP     148 29 48 23 53 47 
- 

S 107 34,6 49,5 15,9 59,3 40,7 

Babel ve ark.  

2006 (9) 

Beyaz ırk 

 

KP 50 58,1 41,9 - - 
+ 

S 37 72,4 27,6 - - 

Trevilatto ve 
ark. 2003 
(149) 

Brezilya 
toplumu 

Ş. KP 24 70,8 12,5 16,7 
76 24 

+ O.KP 24 50 50 0 

S 36 33,3 58,3 8,4 62,5 37,5 

D’Auito ve 
ark. 2004 
(28) 

Beyaz ırk KP 94 56 31 13 73 27 + 

Nibali ve ark.  

2008 (105) 
Karışık 
ırk 

AP 224 62,6 29,7 7,7 77 23 
+/- 

S 231 47,6 39,4 13 67 33 

Nibali ve ark. 

2009 (104) 

Beyaz ırk 
P 326 39 44,7 16,4 61,3 38,7 

+ 
S 144 29,2 51,4 19,4 54,8 45,2 

Siyah ırk 
P 93 90 10 0 95 5 

- 
S 45 84,4 15,6 0 92 8 

Asya 
kökenli 

P 87 80 17,6 2,4 88 12 
- 

S 29 75,9 20,7 3,4 86 14 
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Tablo 5-6: IL-6 -174 G/C polimorfizminde görülen genotip ve allel frekansı dağılımları 
(devamı) 

Araştırıcılar Etnik 
köken Tanı  Hasta 

sayısı  

Genotip (%) Allel frekansı 
(%) Periodon-

titis ile 
ilişkisi 

1,1  1,2  2,2 1.Allel 2.Allel 

Nibali ve ark. 

2008 (107) 
Karışık 
ırk 

AP+ 

KP 
107 57 28,9 10,1 74 26 + 

Brett ve ark.  

2005 (16) 
Beyaz ırk 

KP 57 38,6 42 19,4 59 41 

+ AP 51 61 26,5 12,5 74 26 

S 100 55,5 19,2 25,3 65 35 

Kobayashi ve 
ark. 2009 
(79) 

Japon 
toplumu 

P 117 100 0 0 100 0 
- 

H 108 100 0 0 100 0 

 

IL-6 -174 polimorfizminin subgingival mikrobiyal flora kompozisyonuyla 

bağlantısının araştırıldığı bir çalışmada, bu polimorfizmin periodontopatojen bakteri 

kolonizasyonuna eğilimde önemli rol oynadığı saptanmıştır. IL-6 -174 1,1 genotipine 

sahip GAP’lı bireylerde A.a; KP ve AP’li bireylerde A.a ve A.a+P.g kolonizasyonunun 

anlamlı olarak fazla olduğu belirlenmiştir. A.a ve P.g’nin inflamatuar yanıtı başlatarak 

dişeti fibroblastlarından IL-6 salınımına yol açtığı bilinmektedir. IL-6 -174 1,1 

genotipine sahip bireylerde artmış periodontopatojen varlığının lokal inflamatuar yanıtı 

şiddetlendirerek aşırı doku yıkımına yol açtığı düşünülmüştür (107). Hiperinflamatuar 

genotipe sahip bireylerde plak birikimine karşı gelişen aşırı inflamatuar yanıtın fırsatçı 

patojenlerin inflamasyon alanında büyüyüp çoğalmasına yol açabileceği varsayılmıştır. 

Konak ve mikrobiyal flora arasındaki karmaşık etkileşimin periodontitise eğilimde 

belirleyici etken olabileceği savunulmuştur (106, 107). 

Belirli bir polimorfizmdeki allel frekanslarının, genotip görülme oranlarının ve 

periodontitise genetik eğilimin etnik kökene bağlı olarak değişebildiği bilinmektedir 

(104, 105). Beyaz ırk, siyah ırk ve asya kökenli LAP, GAP, KP ve periodontal sağlıklı 

bireylerde yapılan bir çalışmada IL-6 -174 1,1 genotipinin beyaz ırka mensup bireylerde 
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periodontitis için yüksek risk oluşturduğu saptanırken diğer etnik kökenlerde genotipler 

arasında anlamlı fark bulunmadığı ortaya konmuştur (104).  

IL-6 -174 polimorfizminin KP şiddetiyle bağlantılı olduğu bildirilmiştir. 51 

periodontal tedavi görmemiş, beyaz ırka mensup, KP’li hastada klinik ölçümler 

yapılmış ve 1,1 genotipini taşıyan bireylerde periodontitis şiddetinin arttığı gözlenmiştir 

(146). Brezilya toplumunda beyaz ırka mensup KP’li bireylerde 1,1 genotipi görülme 

oranının hastalık şiddetiyle doğru orantılı şekilde artarken, 1,2 genotipi görülme oranın 

da ters orantılı şekilde azaldığı görülmüştür. Bu veriler doğrultusunda 2. allelin 

peridontitis için koruyucu bir allel olduğu, 1. allelin ise periodontitis gelişimi ve 

ilerlemesinde rol oynadığı düşünülmüştür (149). IL-6 -174 1,1 genotipinin sigara 

kullanmayan 45 yaşını aşmış bireylerde periodontitisle ilişkili olduğu savunulmuştur 

(49). 

Buna karşın IL-6 -174 1,2 (16) ve 2,2 (9) genotiplerinin KP’ye eğilimle ilişkili 

olduğu öne sürülmüştür. Diğer bir çalışmada ise beyaz ırka mensup kronik 

periodontitisli ve periodontal sağlıklı bireyler arasında IL-6 -174 genotip dağılımları 

açısından anlamlı fark gözlenmemiştir (67).  

IL-6 geni promoter bölgede -174 pozisyonu transkripsiyonel başlangıç bölgesine 

yakın konumlanmaktadır. Bu pozisyonda G’nin C’ye değişim gösterdiği polimorfizmin, 

LPS ve IL-1 uyarımına karşı IL-6 gen transkripsiyon yanıtında değişimlere yol açtığı 

saptanmıştır. Sistemik başlangıçlı juvenil kronik artritli hastalarda inflamatuar uyarılma 

sonucunda serum IL-6 seviyesinin IL-6 -174 1,1 genotipine sahip bireylerde anlamlı 

derecede yüksek ve 2,2 genotipine sahip bireylerde anlamlı derecede düşük olduğu 

saptanmıştır (46). 

IL-6 -174 1,2 genotipinin (27) ve 2. allel taşıyıcılığının (28) periodontitiste 

tedavi öncesi serum IL-6 düzeyini etkileyen fonksiyonel bir polimorfizm olduğu ve KP 

etyolojisinde rol oynayabileceği savunulmuştur. Buna karşılık başka bir araştırmada 

kronik ve agresif periodontitisli bireylerde IL-6 -174 polimorfizminde genotipler 

arasında serum IL-6 düzeyleri açısından önemli bir fark saptanmadığı bildirilmiştir 

(107). 

Bizim çalışmamızda IL-6 -174 geninde AP grubunda 1,1 genotipi görülme oranı 

(%55,6), GS grubuna (%50,9) göre anlamlı olarak yüksek; AP grubunda 2,2 genotipi 

görülme oranı (%9), GS grubuna (%18,5) göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur. KP 
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grubunda ise 1,1 genotipi görülme oranı (%63,9), AP grubuna (%55,6) göre yüksek; KP 

grubunda 1,2 genotipi görülme oranı (%21,3), AP grubuna (%35,4) göre anlamlı olarak 

düşük bulunmuştur.  

Literatürdeki çalışmalar IL-6 -174 1,1 genotipi görülme oranının periodontitisli 

bireylerde yüksek olduğunu, bu genotipin periodontitis gelişiminde rol oynadığını, 

bununla birlikte 2,2 genotipi görülme oranının periodontitisli bireylerde düşük olduğu 

ve bu genotipin periodontitis için koruyucu bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur (105, 

107, 149). Çalışmamız Türk toplumunda IL-6 -174 gen polimorfizmi ve periodontitis 

arasındaki ilişkiyi değerlendiren ilk araştırmadır. Çalışmamızdaki sonuçlar da diğer 

araştırmalarla uyumlu olarak IL-6 -174 polimorfizmi 1. allelinin periodontitisle ilişkili 

olduğunu ve 2. allelin periodontitis patogenezinde koruyucu allel olarak rol 

oynayabileceğini ortaya koymaktadır.  

Türk toplumunda yapılan araştırmalarda TNF-A -308 polimorfizmi ile LAP 

(60), AP ve KP (168) arasında genotip dağılımı ve allel frekansı açısından farklılık 

gözlenmemiştir. Bu nedenle çalışmamızda TNF-A geninin başka bir bölgesindeki 

polimorfizm incelenmiştir. Türk toplumunda TNF-A -863 C/A polimorfizmiyle ilgili bir 

araştırmaya rastlanmamış bu yönüyle çalışmamız Türk toplumundaki ilk verileri ortaya 

koymuştur. 

Çalışmamızda TNF-A -863 geninde tüm gruplarda 1. allel %80,3, 2. allel %19,7 

oranında dağılım göstermiş ve gruplar arasında allel frekansı bakımından önemli bir 

fark izlenmemiştir. Tablo 5-7’de TNF-A -863 C/A polimorfizmi genotip ve allel 

frekansı dağılımlarının periodontitisle ilişkisini inceleyen çalışmalar gösterilmektedir. 

Çalışmamızda allel frekansları, diğer çalışmalarla paralel sonuç göstermektedir. 

TNF-A -863 C/A polimorfizminin Japon toplumunda, KP şiddetiyle ilişkili 

olduğu savunulmuştur. Periodontitisli bireylerde 2. allel taşıyıcılığının periodontal 

sağlıklı bireylere göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. 2. alleli taşıyan 

bireylere ait LPS ile uyarılmış monosit/makrofaj hücrelerinde TNF-α üretiminin daha 

yüksek olduğu ancak istatistiksel anlamlılığa ulaşmadığı belirtilmiştir (136). Japon 

toplumunda yapılan başka bir çalışmada TNF-A geni promoter bölgede -1031, -863, -

857, -308, -238 polimorfizmlerinin GAP’la bağlantısı araştırılmış ve GAP’lı bireylerde 

TNF-A -863 2. allel frekansının periodontal sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğu 

ancak anlamlı farklılığa ulaşmadığı bildirilmiştir (38). Öte yandan aynı toplumda 
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romatoid artritli, periodontitisli ve sağlıklı bireylerde yapılan bir çalışmada romatoid 

artrit+periodontitis grubunda TNF-A -863 1,1 genotipi (%74,5), periodontal sağlıklı 

gruba göre (%68,5) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (79). 

Tablo 5-7: TNF-A geni -863 C/A polimorfizminde görülen genotip ve allel frekansı 
dağılımları 

 

Araştırıcılar Etnik 
köken Tanı  Hasta 

sayısı 

Genotip (%) Allel frekansı 
(%) Periodontitis 

ile ilişkisi 
1,1 1,2 2,2 1.Allel 2.Allel 

Kobayashi 
ve ark.  

2009 (79) 

Japon 
toplumu 

P+RA 137 74,5 19,7 5,8 84,3 15,7 

-/+ P 117 73,5 21,4 5,1 84,2 15,8 

S 108 68,5 29,6 1,9 83,3 16,7 

Soga ve 
ark. 2003 
(136) 

Japon 
toplumu 

KP 64 60,9 32,8 6,3 77 23 
+ 

S 64 75 23,4 1,6 86 14 

Endo ve 
ark. 2001 
(38) 

Japon 
toplumu 

GAP 46 71,7 28,3 0 85,9 14,1 
- 

S 104  78,8 21,2  0 89,4 10,6 

Skoog ve 
ark. 1999 
(135) 

Beyaz 
ırk S 254 - - - 83 17 + 

 

TNF-A geni promoter bölgesindeki polimorfizmlerinin (-1031, -863, -857, - 

308, -238), TNF-α üretiminin transkripsiyonel olarak düzenlenmesinden sorumlu 

olduğu düşünülmüştür. Japon toplumunda yapılan bir çalışmada bu bölgede yer alan -

1031 C, -863 A, -857 T polimorfik allellerin transkripsiyonel promoter aktivitesinin 

yabanıl allellere göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır (138). Başka bir 

çalışmada TNF-A -1031 C, -863 A, -857 T polimorfik allellerinin yüksek seviyede 

TNF-α üretimiyle ilişkili olduğu tespit edilmiş ve TNF-A polimorfizminin Japon 

toplumunda sistemik başlangıçlı juvenil romatoid artrit için birincil olmayan ancak 

şiddetlendirici etkiye sahip hazırlayıcı faktör olarak rol oynadığı düşünülmüştür (29). 
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Bizim çalışmamızda LAP ve KP gruplarında polimorfik allellerden en az birini taşıyan 

genotiplere sahip bireylerde DOS TNF-α üretiminin, homozigot yabanıl alleli taşıyan 

bireylere ve kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu ancak bunun anlamlı farklılığa 

ulaşmadığı görülmüştür. 

Beyaz ırka mensup bireylerde monositik ve hepatik hücrelerde yapılan bir 

çalışmada TNF-A promoter bölgede yer alan -863 polimorfizminin, in vitro olarak 

TNF-α ekspresyonu ve in vivo olarak serum TNF-α konsantrasyonuyla bağlantılı 

fonksiyonel bir polimorfizm olduğu bildirilmiştir. TNF-A -863 2. allelin azalan TNF-α 

transkripsiyonel aktivitesi ve sağlıklı orta yaşlı erkeklerde düşük TNF-α serum 

seviyesiyle ilişkili olduğu saptanmıştır (135). 

Kamboçyalı ve Amerikalı beyaz ırka mensup bireylerde multiple myeloma, non-

Hodgkin’s lenfoma ve sağlıklı bireylerden alınan periferik kan mononükleer 

hücrelerinde TNF-A promoter bölge polimorfizmlerinin etkisi araştırılmıştır. TNF-A -

863 polimorfizminin aktif lenfositlerde TNF-A gen ekspresyonuna etkisi olmadığı 

bildirilmiştir (152). 

TNF-α, periodontal hastalık patogenezinde önemli bir rol oynamakta ve IL-1’in 

etkisini artırmaktadır. TNF-α üretimi; IL-1, IFN-γ, IL-4, IL-10, s-TNFR gibi birçok 

sitokin ve reseptör tarafından kontrol edilmektedir (38). TNF-A -863 polimorfizminin 

Türk toplumunda periodontitise eğilim için hazırlayıcı faktör olduğuna veya TNF-α 

üretimine belirleyici, birincil bir etki yaptığına dair kanıt bulunamamıştır.  

Günümüze kadar yapılan birçok çalışmada sitokin ekspresyonundan sorumlu 

genlerdeki polimorfizmlerin DOS sitokin düzeylerini etkilediği ve periodontal 

hastalığın başlamasında, ilerlemesinde ve şiddetinde rol oynadığı ortaya konulmuştur.  

Periodontal dokulara penetre olan bakteri ve bakteri ürünleri, monosit ve T 

hücre aktivasyonuna neden olarak IL-1α, IL-1β, IL-6, TNF-α salgılanmasına yol 

açmaktadır. Subgingival biyofilme karşı gelişen konak bağışık ve inflamatuar yanıtı 

sitokinler tarafından yönetilmektedir. İnflamatuar yanıt belirteçlerinin, periodontitisli 

bireylerde periodontal sağlıklı bireylere göre artış gösterdiği kanıtlanmıştır. Yapılan 

çalışmalar bu inflamatuar mediatörlerin, periodontal doku yıkımı için tanı koyucu veya 

önleyici belirteçler olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Hiperinflamatuar fenotipe 

sahip bireylerde, bu mediatörlerin aşırı salınımına bağlı olarak periodontal infeksiyon 

sonucu daha şiddetli doku yıkımı görüldüğü saptanmıştır (47, 54, 73, 111, 143, 144). 
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DOS, inflamasyon sürecinde konak ve biyofilm arasındaki ilişki sonucu ortaya 

çıkan mikrobiyal ve konak ürünlerini içeren bir serum sıvısıdır. DOS, hastalık sürecinde 

periodonsiyumdan salınan inflamatuar mediatörleri elde edebilmek için kullanılmakta 

ve invaziv olmadan, kolay toplanabilmektedir (59, 111, 143). 

Çalışmamızda IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α DOS sitokin düzeyleri 

multipleks sitokin analizi, IL-1RII sitokin düzeyi bu sitokinin multipleks kitinde 

olmaması nedeniyle ELISA yöntemiyle belirlenmiştir. Multipleks sitokin analizi 

yöntemindeki floresans okuma tekniğinin ELISA yöntemindeki kolorometrik okuma 

tekniğine göre hassasiyet ve veri güvenliği bakımından daha üstün olduğu 

savunulmuştur. Bu yöntemin, aynı anda birçok sitokinin değerlendirilmesine olanak 

sağlaması nedeniyle zaman ve maliyet açısından ELISA yöntemine göre daha avantajlı 

olduğu düşünülmüştür (160). Türk toplumunda periodontitis hastalığında DOS IL-1α, 

IL-1β, IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α düzeylerinin multipleks sitokin analizi ile incelendiği 

başka bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu yönüyle çalışmamız Türk toplumundaki ilk 

verileri ortaya koymuştur. 

Lumineks cihazında MAP sitokin multipleks kiti kullanarak yapılan deneysel 

gingivitis çalışmasında DOS IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-6, TNF-α düzeyleri 

değerlendirilmiş ve her sitokin için saptanabilirlik oranı %90’ın üzerinde bulunmuştur 

(111). 

GAP ve periodontal sağlıklı bireylerde DOS IL-1β, IL-6, TNF-α seviyeleri, 

Lumineks cihazında Millipore sitokin multipleks kiti kullanılarak karşılaştırılmıştır. 

Saptanabilme limitinin altında kalan örnekler sıfır olarak, üst limitin üstünde kalan 

örnekler ise üst limit değeri üzerinden hesaplanarak değerlendirilmeye alınmıştır. 

GAP’lı bireylerde IL-1β ve IL-6’nın standart sapma değerlerinin sağlıklı gruba göre 

anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir. IL-1β düzeyleri GAP grubunda sağlıklı 

gruba oranla anlamlı olarak yüksek ve TNF-α düzeyi ise anlamlı olarak düşük 

bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda GAP’lı bireylerde sitokin ekspresyonu 

profilinin sağlıklı bireylere göre daha geniş bir dağılım gösterdiği düşünülmüştür (144).  

50 GAP, 18 LAP, 51 şüpheli GAP, 43 KP ve 36 periodontal sağlıklı bireyde 

yapılan çalışmada T hücresi IL-1, IL-6, TNF-α sitokin üretimi karşılaştırılmıştır. TNF-α 

üretimi, GAP ve periodontal sağlıklı grupta LAP grubuna göre anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur. IL-1 aktivitesinin, KP grubunda sağlıklı gruba göre anlamlı olarak fazla 
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olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada da agresif periodontitisli hastalarda sitokin 

düzeylerinin ortalamanın çok altında ya da üstünde değerlerde saptandığı ve sitokin 

üretiminin geniş dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda agresif 

periodontitisin geniş ve karmaşık konak immunolojik risk faktörleriyle bağlantılı 

olduğu; hastalık sınıflamasının konak savunması ve immunolojik profiline göre alt 

sınıflara ayrılarak değerlendirilmesi gerektiği savunulmuştur (138). 

Bizim çalışmamızda alt limitin altındaki ve üst limitin üzerindeki konsantrasyon 

değerleri istatistiksel analize dahil edilmemiştir. Sitokin saptanabilme oranları IL-1α 

için %99, IL-1β için %97, IL-1Ra için %62, IL-6 için %100, TNF-α için %41 olarak 

belirlenmiştir.  

Genetik olarak düzenlenen IL-1α ve IL-1β üretiminin IgG yanıtını etkileyerek 

agresif periodontitis patogenezinde kritik rol oynadığı bilinmektedir (128). 

Araştırmamızda GAP grubunda IL-1α DOS sitokin düzeyinin LAP, KP ve GS grubuna 

göre, TNF-α DOS sitokin düzeyinin LAP ve GS grubuna göre anlamlı olarak yüksek 

olduğu saptanmıştır. IL-1β DOS sitokin düzeyinin GAP ve LAP gruplarında GS 

grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlar diğer çalışmaların 

da desteklediği gibi GAP’lı bireylerin, diğer periodontitisli ve periodontal sağlıklı 

bireylere göre normalin üstünde ve değişken sitokin üretimi profiline sahip olduklarını 

göstermektedir.  

Periodontal patojen enjekte edilmiş primat modellerinde sIL-1R I ile tedavi 

edilen deney grubunda IL-1 aktivitesinin inhibe edildiği ve kontrol grubuna göre 

inflamasyon, bağdoku ataşman kaybı ve kemik rezorbsiyonunda anlamlı azalma 

görüldüğü bildirilmiştir (31). Bizim çalışmamızda sIL-1RII düzeyinin GAP grubunda 

GS grubuna göre anlamlı olarak düşük olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç sIL-1R’nin 

antiinflamatuar etki gösterebileceği fikrini desteklemektedir.  

Periodontitisin tek bir gendeki polimorfizme bağlı olarak ortaya çıkmadığı bu 

hastalığın genetik alt yapısının farklı polimorfizmlerin birbirleriyle olan arttırıcı etkisine 

dayandığı belirlenmiştir. Periodontitisin tüm tiplerinin benzer genetik risk faktörleriyle 

bağlantılı olduğu ve genlerdeki farklı varyasyonların fenotipi etkileyerek hastalığa 

eğilimde belirleyici olduğu düşünülmüştür.  

Periodontoloji alanında yapılan genetik araştırmaların populasyon çeşitliliği, 

hasta seçim kriterleri, değerlendirmeye alınan hasta sayısı, tanı kriterleri, kontrol grubu 
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seçimi, genetik verilerin değerlendirme yöntemleri açısından standart olmadığı ve bu 

durumun elde edilen verilerin birbirleriyle karşılaştırılmalarında yetersizliklere yol 

açtığı gözlenmiştir.  

Çalışmamızda yer alan genlere ait incelenmeyen diğer lokuslarda polimorfizm 

olabileceği ve bunların periodontitis ile bağlantılı olabileceği düşünülmektedir. Genetik 

profil belirlenirken genler arası bağlantılar araştırılmalı, belirli bir gen lokusunda 

TNP’lerin tek başına ve iki ya da daha fazla TNP kombinasyonları değerlendirilerek 

haplotip analizi yapılmalıdır. 

Gelecekte yapılacak araştırmalarda belirlenen bir polimorfizmin ilişkili olduğu 

düşünülen hastalıkla bağlantılı olduğunun ve bu hastalığı fonksiyonel olarak 

etkilediğinin şüphesiz olarak belirlenmesi için aday genin ilgili hastalığın patogenezinde 

yer aldığı ve risk faktörü olduğu kanıtlanmalıdır. Bir populasyonda bu hastalıkla 

bağlantılı bulunan ilgili gen polimorfizminin, başka bir populasyonda da varlığı ve 

görülme sıklığı belirlenmelidir. Bu polimorfizmin başka bir allel ile linkage 

disequilibrium ilişkisinin olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu saptamalar, aday genin 

hastalıkta etkin ve belirleyici işlevinin kanıtlanması ya da ilgili polimorfizmin hastalıkla 

ilişkili olmayan başka bir genle bağlantılı olup olmadığının belirlenmesini için çok 

önemlidir. Yapılan çalışmalarda gen polimorfizminin fonksiyonel (klinik) kanıtları da 

çalışmada yer almalıdır.  

 Genetik çalışmalardan elde edilen veriler sistemik durum, sigara kullanımı, 

özgül mikrobiyal profil gibi hazırlayıcı ve başlatıcı faktörlerle beraber değerlendirilerek 

çoklu risk analizi yapılmalıdır. Periodontal hastalıktaki tanı kriterleri ve tedavi planı 

bireye özgü çoklu risk değerlendirmesine göre belirlenmelidir. 
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SONUÇLAR 

 

Çalışmamızda lokalize agresif periodontitis, generalize agresif periodontitis, 

kronik periodontitis, erişkin ve genç sağlıklı kontrol grubu bireylerinden elde edilen 

DNA örneklerinde IL-1A +4845, IL-1B +3954, IL-1R pstI 1970, IL-1RN DSAT intron 

2, IL-6 -174, TNF-A -863 gen polimorfizmleri; DOS örneklerinde ise IL-1α, IL-1β, IL-

1R, IL-1Ra, IL-6, TNF-α düzeyleri incelendi. İncelenen gen polimorfizmleri ile DOS 

sitokin düzeyleri arasındaki ilişki değerlendirildi. Elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde; 

 

1. KP ve ES gruplarında IL-1B +3954 geni 1,1 ve 1,2 genotipleri görülme oranları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir. KP grubunda 1,2 

genotipi görülme oranının, ES grubuna göre yüksek; KP grubunda 1,1 genotipi 

görülme oranının, ES grubuna göre düşük olduğu belirlenmiştir. 

2. IL-1B geni 5.ekzon +3954 pozisyonunda bulunan polimorfizme ait genotip 

analizinde P ve K grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu 

saptanmıştır. P grubunda 1,2 görülme oranı, K grubuna göre yüksek; P grubunda 

1,1 genotipi görülme oranı, K grubuna göre düşük bulunmuştur. 

3. KP ve AP gruplarında IL-6 -174 geni 1,1 ve 1,2 genotipleri görülme oranları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. KP grubunda 1,1 

genotipi görülme oranının, AP grubuna göre yüksek; KP grubunda 1,2 genotipi 

görülme oranının, AP grubuna göre düşük olduğu saptanmıştır. 

4. IL-6 -174 geni genotip dağılımlarının AP ve GS gruplarında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. AP grubunda IL-6 -174 geni 1,1 

genotipi görülme oranının, GS grubuna göre yüksek; AP grubunda 2,2 genotipi 

görülme oranının, GS grubuna göre düşük olduğu belirlenmiştir. 

5. IL-1A +4845, IL-1R pstI 1970, IL-1RN DSAT intron 2 ve TNF-A -863 gen 

polimorfizmlerine ait genotip dağılımı bakımından gruplar arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır.  
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6. IL-1A +4845, IL-1B +3954, IL-1R pstI 1970, IL-1RN DSAT intron 2, IL-6 -

174, TNF-A -863 polimorfizmlerine ait incelemelerde allel frekansı bakımından 

gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır.  

7. Tüm bireyler IL-1A +4845 ve IL-1B +3954 pozisyonlarında bulunan 

polimorfizmlere ait en az bir adet 2. allel varlığına göre pozitif PYG olarak 

sınıflandırıldı. PYG dağılımları incelendiğinde gruplar arasında anlamlı fark 

saptanmamıştır. 

8. DOS sitokin düzeylerinin incelendiği GAP grubundaki bireylerde IL-1α sitokin 

düzeyinin LAP, KP ve GS gruplarına göre istatistiksel anlamlı olarak yüksek 

olduğu saptanmıştır. 

9. DOS sitokin düzeylerinin incelendiği GAP ve LAP grubundaki bireylerde IL-1β 

sitokin düzeyinin GS grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

10. DOS sitokin düzeylerinin incelendiği KP grubundaki bireylerde IL-1β sitokin 

düzeyinin ES grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

11. DOS sitokin düzeylerinin incelendiği GAP grubundaki bireylerde IL-1RII 

sitokin düzeyinin GS grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak düşük olduğu 

saptanmıştır. 

12. DOS sitokin düzeylerinin incelendiği GAP grubundaki bireylerde TNF-α sitokin 

düzeyinin LAP ve GS gruplarına göre istatistiksel anlamlı olarak  yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

13. IL-1A +4845, IL-1R pstI 1970, IL-6 -174, TNF-A -863 polimorfizmlerindeki 

genotip dağılımlarının, hastalık ve kontrol gruplarında IL-1α, IL-1β, IL-1RII, 

IL-1Ra, IL-6 ve TNF-α ortalama DOS sitokin konsantrasyonları üzerindeki 

etkisi değerlendirilmiştir. Gruplarda, genotipler arasında sitokin ekspresyonları 

açısından anlamlı farklılık gözlenmemiştir.  

14. Periodontitis ve kontrol gruplarında IL-1α, IL-1β, IL-1RII, IL-1Ra, IL-6 ve 

TNF-α DOS sitokin düzeyleri ile PYG arasında anlamlı bir bağlantı 

gözlenmemiştir.  
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15. DOS örnekleri alınan bireylerin genotip dağılımlarına bakıldığında; ES 

grubunda IL-1B +3954 geni 1,2 veya 2,2 genotiplerine sahip bireylerde DOS IL-

1Ra ortalama konsantrasyonunun, 1,1 genotipine sahip bireylere göre 

istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulunduğu görülmüştür. 

16. DOS sitokin düzeylerinin incelendiği GAP grubunda; IL-1RN DSAT intron 2 

geni 1,2, 2,2 veya 2,3 genotiplerine sahip bireylerde DOS IL-1RII, IL-1Ra, IL-6 

ortalama konsantrasyonunun, 1,1 genotipine sahip bireylere göre istatistiksel 

anlamlı olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. 

17. LAP grubunda IL-1RN DSAT intron 2 geni 1,1 genotipine sahip bireylerde 

DOS IL-1Ra ortalama konsantrasyonunun 1,2, 2,2 veya 2,3 genotiplerine sahip 

bireylere göre istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulunduğu görülmüştür. 
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GÖNÜLLÜ BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU  

Çalışmanın Adı: Periodontitisli bireylerde görülen genetik polimorfizmler 

 

Hastanın Adı Soyadı: 

 

Hastanın Geliş Tarihi: 

 

Çalışmanın Amacı:  

Kliniğimize başvurmuş, araştırmamıza dahil olmayı kabul etmiş yaklaşık 500 

bireyle çalışılması planlanmıştır. Bireylerden kan ve dişeti oluğu sıvısı örneği 

alınacaktır. Alınan kan örnekleri Ankara ReFGen Gen Araştırmaları ve Biyoteknoloji 

Laboratuarlarında, dişeti oluğu sıvısı örnekleri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Sitokin ve Reseptörleri Araştırma Laboratuarı ile 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı’nda incelenecektir.  

 

Bu çalışmada toplumda yaygın olarak görülen dişeti hastalıklarında rol oynayan 

kalıtımsal farklılıkların incelenmesi amaçlanmaktadır. Bireylerin bağışıklık 

sistemlerinde oluşabilecek kalıtımsal farklılıklar dişeti hastalığının şiddetini, seyrini ve 

görülme sıklığını etkiler.  

 

Bu konuda Türk toplumunda görülen kalıtımsal farklılıkların araştırıldığı 

çalışma sayısı çok azdır. Yapacağımız çalışma, Türk toplumunda dişeti hastalıklarına 

kalıtımsal eğilimlerinin aydınlatılmasını sağlayacak ve dişeti hastalıklarının tedavi 

yöntemlerine katkıda bulunacaktır. 
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Gönüllü Hakları, Sorumlulukları ve Gizlilik: 

 

• Çalışma sırasında araştırma amacıyla yapılacak tanı ve tedavi giderleri için (hastalık 

nedeniyle yapılması zorunlu giderler dışında) bir ücret talep edilmeyecek veya bağlı 

bulunduğunuz sosyal güvenlik kuruluşuna bir araştırma gideri yüklenmeyecektir. 

 

• Yazılı onay vermiş olsanız bile çalışmanın herhangi bir döneminde araştırmadan 

vazgeçmekte özgürsünüz. 

 

• İsminiz saklı tutulacaktır. 

 

• Etik kurullar ve resmi makamlar size ait tıbbi bilgilere ulaşabilir. 

 

• Araştırma sırasında ortaya çıkan sizi ilgilendirebilecek bir bilgi söz konusu olduğunda, bu, 

size veya yasal temsilcinize bildirilecektir. 

 

• Çalışmada yer almanız için size herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 

 

• Sizden alınacak örnekler yalnızca adı geçen çalışmada kullanılacaktır. 

 

Herhangi bir soru veya sorununuz halinde lütfen bize danışınız. 

 

 

Dt. Merih Kafaoğlu           Tel: 414 20 20 (30253) cep:0505 623 13 78 

Prof. Dr. Erhan Fıratlı        Tel: 414 20 20 (30253) 
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Sayın Dt.Merih Kafaoğlu tarafından İ.Ü. Diş Hekimliği Fak. Periodontoloji 

A.D.’da tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki 

bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” (denek) 

olarak davet edildim. 

Eğer bu araştırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken bana ait 

bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına 

inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında 

kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 

çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan 

çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi 

durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma 

dışı da tutulabilirim.  

Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk 

altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.  

İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan 

nedenlerle meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunumun ortaya çıkması halinde, 

her türlü tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi 

müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim). 

Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, Dt. 

Merih Kafaoğlu’nu 414 20 20 (30253) ve 0505 623 13 78‘den arayabileceğimi 

biliyorum.  

Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya 

katılmam konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı 

reddedersem, bu durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi bir zarar 

getirmeyeceğini de biliyorum.  

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi 

başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” 

(denek) olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir 

memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. İmzalı bu form kağıdının bir 

kopyası bana verilecektir. 
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Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren 

metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla 

söz konusu klinik araştırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın 

katılmayı kabul ediyorum. 

 

 

Gönüllünün Adı Soyadı, İmzası, Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 

 

 

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin Adı Soyadı, İmzası, 

Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 

 

 

Açıklamaları yapan araştırmacının Adı Soyadı, İmzası 

 

  

 

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin Adı 

Soyadı, İmzası, Görevi 
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