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ÖZET 

Ercan, E. Amniotik Sıvının Periodontopatojen Yönünden Đncelenmesi Ve 
Periodontal Hastalığın Erken Ve Düşük Ağırlıklı Doğuma Etkisi, Hacettepe 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Periodontoloji Programı Doktora Tezi, 
Ankara, 2010. Periodontal hastalığın başlamasında primer etyolojik ajan bakteri 
plağıdır . Plak içinde özellikle subgingival  Gram (-) anaerobik ve mikroaerofilik 
bakteriler periodontal hastalığın başlaması ve devam etmesinde önemli rol alır. 
Konak kaynaklı faktörlerin periodontal hastalık üzerine olan etkileri iyi 
bilinmektedir. Bununla birlikte hastalıklı periodonsiyumun sistemik durum üzerine 
etkileri son dönemde yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Preterm ve düşük 
ağırlıklı doğum ağırlığı (DDA), gelişmiş ve gelişmekte olan ülke toplumları için 
önemli bir sorundur. Preterm ve DDA için risk faktörlerini bilmek bu tip durumlara 
karşı stratejiler geliştirmeye ve önlemeye yardımcı olacaktır Hamilelik sırasında 
sigara, hipertansiyon ve diabet gibi faktörler Preterm ve DDA riskini artırmaktadır. 
Bununla birlikte Preterm ve DDA’lerin %25’inde bu risk faktörleri 
bulunmamaktadır. Son dönemde periodontal durumun hamile bireylerde Preterm ve 
DDA’e yol açması ile ilgili olası mekanizmayı aydınlatmaya yönelik çalışmalar ivme 
kazanmıştır. Amniosentez, en çok kullanılan prenatal tanı yöntemidir. Bu yöntemle 
pek çok anomalinin erken teşhisle tedavisi mümkündür. Amniosentezle alınan 
materyalin mikrobiyolojik olarak incelenmesinde kullanılan yöntemlerden biri olan 
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), kantitatif olarak bakteri varlığının belirlenmesi 
için kullanılan, çok küçük hacimler ile çalışılabilen güncel ve güvenilir bir 
yöntemdir. Bugün için periodontal hastalığın Preterm ve DDA için bir risk faktörü 
olduğu bilinmekle birlikte, hangi mekanizma ile bu sonucun ortaya çıktığı konusu 
netlik kazanmamıştır. Bu çalışma periodontal hastalığın hamile bireylerde Preterm ve 
DDA ‘e yol açmasında hangi bakterilerin rol aldığını belirlemeye yöneliktir. Bu 
amaçla, periodontal bulguları kaydedilmiş hamile bireylerden alınan amnion sıvısı ve 
subgingival plak örnekleri PCR yöntemi ile belli başlı periodontopatojenler 
yönünden incelenmiştir. Katılımcların sosyo- demografik verileri yönünden gruplar 
arasında herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. Gruplar arasında plak indeksi (PI), 
Gingival Đndeks (GI), Sondlama derinliği (PD), sondlamada kanama (BOP), klinik 
ataçman kaybı (CAL) ve sondlama derinliği en az 4 mm. (PD≥4 mm.) olan alanların 
oranı bakımından farklılıklar saptanmıştır. Katılımcıların subgingival plakları 
incelendiğinde, periodontitis gruplarında (GP ve LP), G grubuna göre istatistiksel 
olarak daha fazla oranda T. forsythia, C. rectus, P. gingivalis ve F. nucleatum varlığı 
saptanmıştır. Subgingival plakta T. forsythia bulunma oranı ile PD≥4 mm. olan 
alanların oranı arasında, P. gingivalis ve C.rectus bulunma oranı ile GI, F. 

nucleatum’un subgingival plakta bulunma oranı ile BOP arasında, CAL ile A. 
actinomycetemcomitans arasında pozitif korelasyon olduğu izlenmiştir. Amnion 
sıvısında izole edilen bakteriler C. rectus, T. forsythia, P. gingivalis ve 
F.nucleatum’dur. Amnion sıvısında bakteri olan bireylerin subgingival plaklarından 
da aynı bakteriler izole edilmiştir. 

Anahtar  kelimeler: Periodontitis, amniosentez, erken ve düşük ağırlıklı doğum, PCR 

Destekleyen Kurumlar: H.Ü.B.A.B, (09 D12 201 006 (5089)) 
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ABSTRACT 

Ercan, E. Evaluation of amniotic fluid with regard to periodontal pathogens 
and the role of periodontal disease in preterm and low birth weight, Hacettepe 
University Health Sciences Institue, PhD Thesis Periodontology, Ankara, 2010. 
Primary etioloic agent in periodontitis is bacterial plaque. The subgingival Gram(-) 
anaeorophilic and microaerophilic bacteria is crucial in initition and progression of 
periodontal disease. It is well known that host releated factors  affect the periodontal 
tissues. Additionally, the effects of periodontal diseases on systemic health has been 
well established. Preterm Low Weight Birth is a serious problem for developing 
countries. It is important to know the risk factors and treatment strategies for Preterm 
Low Weight Birth. Factors such as smoking, hypertension, diabetes increase the risk 
for Preterm Low Weight Birth. However, these risk factors are not present in 
approximately one-fourth of Preterm Low Weight Birth cases, leading to a continued 
search for other causes. Recently, the studies have been intensified on clarifying the 
periodontitis related mechanisms of Preterm Low Weight Birth. Amniocentesis, is a 
common method for prenatal diagnosis. It is possible to diagnos and make treatment 
of a lot of anomalies using amniocentesis. PCR (polymerase chain reaction), is a 
method for detection of bacteria and needed just small amounts of supply. Today, we 
know that periodontitis is a risk factor for Preterm Low Weight Birth. The 
mechanism that cause this situation is not known. In this study we hope to invent the 
real mechanism. For this objective, the amniotic fluid evaluated in respect to certain 
periodonto-pathogens. There were no differences between groups with regard to 
social and demographic variables. The periodontal findings recorded. There were 
differences between groups with regard to plaque index (PI), gingival index (GI), 
probing depth (PD), bleeding on probing (BOP), percentage of area of probing depth 
at least 4 mm. (PD≥4 mm.). The percentage of T. forsythia, C. rectus, P. gingivalis 

and F. nucleatum of periodontitis groups were higher than gingivitis group. Also 
there were positive correlations between  the percentage of PD≥4 mm. and T. 

forsythia, GI and the percentage of P. gingivalis, GI and the percentage of C.rectus, 
BOP and the percentage of F. nucleatum, CAL and  the percentage of A. 
actinomycetemcomitans in subgingival plaque samples. C. rectus, T. forsythia, P. 

gingivalis and  F.nucleatum were detected in amniotic fluids of three patients. Also 
these bacterias were found in subgingival plaque samples of the same patients. 

 

 

Keyword: Periodontitis, amniocenthesis, preterm low-weight birth, PCR 
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GĐRĐŞ 

Periodontal hastalığın başlamasında primer etyolojik ajan bakteri plağıdır 

(1) . Plak içinde özellikle subgingival Gram (-) anaerobik ve mikroaerofilik 

bakteriler periodontal hastalığın başlaması ve devam etmesinde önemli rol alır (2) . 

Bu bakteriler içinde periodontal hastalıkta anahtar rol oynayanlar Porphyromonas 

gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Treponoma denticola, 

Tannerella forsythia, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, 

Campylobacter rectus, Eikenella corrodens olarak belirtilmiştir (3) . 

Konak kaynaklı faktörlerin periodontal hastalık üzerine olan etkileri iyi 

bilinmekle birlikte, hastalıklı periodonsiyumun sistemik durum üzerine de etkileri 

olduğu ortaya çıkmıştır(4) . Son yıllarda bu çalışmalar, kardiovasküler sistem, 

diabetin metabolik kontrolü ve hamilelik gibi pek çok sistemik durum üzerinde 

yoğunlaşmıştır. 

Erken doğum ve düşük doğum ağırlığı (preterm ve DDA) gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülke toplumları için önemli bir sorundur (5) .  Doğum ağırlığı ülkeler 

ve ırklar arasında değişkenlik gösterebilmektedir(6) .  

Ancak bu durum için Dünya Sağlık Örgütünün sınıflandırması şöyledir: 

1. Düşük doğum ağırlığı………… 2500 gramdan az 

2. Çok düşük doğum ağırlığı…… 1500 gramdan az 

3. Aşırı düşük doğum ağırlığı…...1000 gramdan az 

4. Prematurite………………………Hamileliğin 37 haftadan az sürmesi 

5.Aşırı prematurite……………….. Hamileliğin 32 haftadan az sürmesi 

 

Düşük ağırlıkta doğan bebeklerde serebral palsi başta olmak üzere pek çok 

nörolojik anomali görülebilir (6) . Preterm ve DDA için risk faktörlerini bilmek bu 

tip durumlara karşı stratejiler geliştirmeye ve bu durumları önlemeye yardımcı 

olacaktır (2).  

Preterm ve DDA için bilinen risk faktörleri sigara, alkol kullanımı, 

hipertansiyon, diyabet, hamilelik yaşı, çoklu gebelikler, daha önce Preterm ve DDA 

doğum yapmış olmak, üriner enfeksiyon, bakteriyel vaginosis ve sosyo-ekonomik 

düzeydir (7). Ancak Preterm ve  DDA’lerin %25’inde bu risk faktörlerinin hiç birisi 

bulunmamaktadır (8). Bu konuda yapılan araştırmalar, preterm ve DDA ile üriner 
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sistem enfeksiyonları, servikal, vajinal ve korioamniotik enfeksiyonlar gibi pek çok 

enfeksiyonla olan ilişkisine dayanarak,  annede bulunan periodontal bakteri ve 

ürünleri tarafından üretilen inflamatuar mediatörlerin,  Preterm ve DDA’in bu 

“açıklanamayan” kısmından sorumlu olabileceğini düşündürmektedir (7). Örneğin, 

93 Preterm ve DDA ile 31 kontrol bireyin katıldığı bir çalışmada, ileri periodontal 

hastalığa sahip bireylerin, sağlıklı periodonsiyuma sahip bireylerden 7-8 kat daha 

fazla Preterm ve DDA riskine sahip olduğu gösterilmiştir (8). Bu çalışmalardan 

Lopez ve arkadaşlarının 2002 yılında yayınlanan çalışmalarına göre periodontitis 

Preterm ve DDA için bilinmeyen risk faktörlerinden biri olabilir ve periodontal 

tedavi ile Preterm ve DDA oranını önemli şekilde azaltmak mümkün olabilmektedir 

(2,9)  .  

Bütün bu çalışmalar ışığında, periodontal hastalığın Preterm ve DDA için bir 

risk faktörü olduğu artık bilinmektedir(10,11) . Bugün için periodontal durumun 

hamile bireylerde Preterm ve DDA’ya yol açması ile ilgili olası mekanizmayı 

aydınlatmaya yönelik çalışmalar ivme kazanmıştır. Bu çalışmalardan bir kısmı daha 

çok iltihabi mediatörlerin bu olayda rol alabileceği yönündedir (12-14) . Buna göre 

bakteri ve bakteri ürünlerine karşı oluşan iltihabi yanıt sonucu ortaya çıkan 

prostaglandin E2(PGE2), tümör nekroz faktörü–alfa (TNF-α) ve artan proinflamatuar 

sitokinlerin, doğumun başlaması, servikal dilatasyon, uteral kontraksiyon ve doğuma 

neden olduğu gösterilmiştir. Lin ve arkadaşlarının 2007 yılında yapmış oldukları bir 

başka çalışmada hamilelik esnasında yüksek seviyede periodontal patojen ve düşük 

maternal serum IgG miktarının, artmış erken doğum riski ile ilişkili olduğu 

bulunmuştur(3) . Lin ve arkadaşlarının hayvan modeli kullandıkları başka bir 

çalışmada,  P.gingivalis ile enfekte edilen farede maternal serumda TNF-α, 

interlökin-6 (IL-6) ve interlökin-10 (IL-10) miktarının enfekte edilmeyen farelere 

göre önemli derecede arttığı gösterilmiştir (12)  Clavellinea ve arkadaşları ise 

korioamnioik membranların inflamasyona fonksiyonel cevabını incelemişlerdir. Bu 

in-vitro çalışmada, amniotik ve koryodesidual bölgeler E.coli ile muamele edilmiş, 

24 saatlik inkübasyon süresinden sonra ELISA yöntemi kullanılarak interlökin 1 beta 

(IL-1β), IL-6, TNF-α, IL-8 ve IL-10 düzeyleri incelenmiştir. Sonuçta fetal 

membranların E.coli’ye cevap olarak belirtilen sitokinleri değişik düzeylerde 

salgıladığı bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre fetal membranlar 
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inflamasyon sürecinde immun modülatörler sentezleyerek inflamasyonun derecesini 

belirlerlediği gösterilmiştir(15) . Ancak gestasyonel membranlar ve amnionun 

immünolojik karakteristiği tam olarak anlaşılamamıştır. Mitchell ve arkadaşları ise 

gestasyonel membran ve amnion membran kültürü kullanarak bu konuyu 

aydınlatmaya yönelik bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre eğer 

patojenler amniona ulaşır ve fetusu tehdit eder hale gelirse proinflamatuar 

değişiklikler baskın hale gelip fetusu korumaya yönelik olarak doğumu başlattığı 

bildirilmiştir (13) .  

Bu çalışmalar sonucunda vücudun herhangi bir yerinde olan inflamasyonun, 

fetusu inflamasyona karşı oluşan ürünler  (TNF-α, PGE2, sitokinler) aracılığıyla 

etkilediği düşünülmektedir. Ancak bu konuda farklı hipotezler mevcuttur. Bu 

hipotezlerin bazılarına göre vücuttaki inflamasyon sonucu oluşan meditörler kan 

yoluyla fetal ortama geçer ve Preterm ve DDA’i indükler (15,16) . Ancak TNF-α ve 

PGE2’ nin normal hamileliklerde de amniotik sıvıda bulunduğu ve doğumun 

gerçekleşmesinde rol aldığı gösterilmiştir. (17) .  

Bakterilerin amniotik sıvıdan %20 oranında üretilebilirliğinin gösterilmesi 

üzerine, Lin ve arkadaşları farede yaptıkları deneyde PCR ile karaciğer, dalak ve 

uterus dokusunda P. gingivalis varlığı tespit edilmiştir (12,18) . Ayrıca başka bir 

grup araştırmacı oral bakterilerin metastatik yayılımı ve feto-plasental birime 

translokasyonu ile fetusun etkilenebileceği görüşünü öne sürmüşlerdir (3,18) Bu 

gruba göre fetal ortamdaki bakteriler hematojen yolla başka bölgelerden gelebileceği 

gibi (üriner sistem, vajina, ağız ortamı), oral yolla kurulan cinsel ilişki sırasında diğer 

bir kişinin ağız ortamından da geçebilir. Bu konuda yapılan literatür çalışmaları 

farklı görüşler içermektedir. 

Amniosentez, en çok kullanılan prenatal tanı yöntemidir. Prenatal tanı için, 

boş bir iğne anne karın ve uterus duvarından sokulur, koryon ve amnion delinerek, 

amnion boşluğundan sıvı örneği alınır. Ancak 14. haftadan önce amnion sıvısının az 

olması, amniosentez uygulamasını güçleştirir. Bu nedenle amniosentez 2. trimesterda 

uygulanır. Đşlem, fötus ve plasentanın konumunu belirlemek için ultrasonografi 

rehberliğinde, deneyimli bir uzman doktor tarafından yapıldığında risk taşımaz (19) .  

Anne yaşı ilerlemişse, anne ve babada bir kromozom anomalisi bulunuyorsa, 

hamile kişiler X-e bağlı çekinik bir bozukluk taşıyorsa, ailede nöral tüp bozuklukları 



 4

varsa ve doğuştan metabolizma bozuklukları taşıyorsa amniosentez uygulanabilir. 

Amniosentez sonucu alınan amnion sıvısı kullanılarak alfa-fetoprotein ölçümü, 

spektrofotometrik çalışmalar, cins kromatini çalışmaları ve hücre kültürü çalışmaları 

gibi pek çok çalışma yapılabilir. 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), kantitatif olarak bakteri varlığının 

belirlenmesi için kullanılan, çok küçük hacimler ile çalışılabilen güncel ve güvenilir 

bir yöntemdir. (20,21) . Bugün için periodontal hastalığın Preterm ve DDA için bir 

risk faktörü olduğu bilinmekle birlikte, hangi mekanizma ile bu sonucun ortaya 

çıktığı konusu netlik kazanmamıştır.  

Bu çalışma, periodontal hastalığın hamile bireylerde periodontal hastalık ve 

Preterm ve DDA ilişkisini açıklamaya yöneliktir. Bu amaçla hamile bireylerden 

amniosentez yardımıyla alınan amnion sıvısı ile periodontal bulguların kaydedilmesi 

sırasında alınan subgingival plak örnekleri PCR yöntemi ile belli başlı 

periodontopatojenler yönünden incelenmiştir.  
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GENEL BĐLGĐLER 

2.1 Periodontal Hastalık 

Periodontal hastalığın başlamasında, dental plak içinde Gram (-) anaerobik ve 

mikroaerofilik bakteriler önemli rol alır. Periodontal hastalıkta yıkım,  spesifik 

anaerobik gram (-) bakterilerle konağın immün sistemi arasında oluşan etkileşim 

sonucu görülür. Periodontal hastalıklar 1999 yılında “American Academy of 

Periodontology” tarafından Gingival Hastalıklar, Kronik Periodontitis, Agresif 

Periodontitis, Sistemik Hastalıklarla Đlişkili Periodontitis, Nekrotizan Periodontal 

Hastalıklar, Periodonsiyumun apseleri, Endodontik Lezyonlarla Đlişkili Periodontitis 

ve Gelişimsel veya Kazanılmış Deformiteler ve Durumlar şeklinde 

sınıflandırılmıştır(22) . 

Kronik periodontitis, toplumda en sık görülen periodontitis tipidir ve sıklıkla 

da erişkinlerde görülür ancak çocuk ve adölesanlarda da oluşabilir. Yıkımın şiddet ve 

miktarı lokal faktörlerin varlığıyla paralellik gösterir ve subgingival diştaşı varlığına 

sık rastlanır (23) . Kronik periodontitisin başlaması ve ilerlemesinde mikrobiyal plak 

büyük öneme sahiptir . Özellikle Gram (-) anaerobik bakterilerin hastalığın major 

etyolojik faktörü olduğu bilinmektedir (24-26) .Ancak, hastalığın patogenezi ve 

hastalığa yatkınlıkta konak savunma sisteminin öneminin gözardı edilemeyeceği 

bilinmektedir. Kronik periodontitis, periodontitisin yavaş ilerleyen türü olmakla 

birlikte akut alevlenme dönemlerinde hızlı ataçman kaybıyla ilerlediği görülür. 

Yapılan prevalans çalışmalarının sonuçlarına göre kronik periodontitis, 

periodontitisin en sık karşılaşılan türü olarak karşımıza çıkar(27) . 

Kronik periodontitisin, ağızda her dişi eşit şekilde etkilemediği ve alana özgül 

bir hastalık olduğu bilinmektedir. Socransy ve arkadaşları, yapmış oldukları 

çalışmada, periodontitisin alevlenme ve duraksama dönemleri şeklinde ilerleyip bu 

süreci “burst hipotezi” olarak isimlendirmişlerdir.  Klinik olarak hastalığın ilerleyici 

yapısı ancak tekrarlayan muayenelerden sonra izlenebilir ve tedavi edilmeyen 

lezyonların ilerleyeceği gerçeği üzerinde fikir birliği oluşmuştur(28) . 

Kronik periodontitis ağız içi tutulumuna göre, lokalize ve generalize olarak 

ikiye ayrılabileceği gibi yıkımın şiddetine göre hafif, orta ve şiddetli olarak da 
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sınıflandırılabilir. Lokalize kronik periodontitiste %30’dan daha az bölge 

etkilenmişken, generalize formda %30’dan fazla bölge etkilenmiştir. Hafif derecede 

1-2 mm. ataçman kaybı izlenirken, orta derecedeki kronik periodotitiste 3-4 mm. 

klinik ataçman kaybı, şiddetli kronik periodontitiste ise 5 mm.den fazla ataçman 

kaybı izlenir.  

Kronik periodontitiste bir takım risk faktörleri ve risk göstergeleri vardır. 

Bunlar, bakteriyel risk faktörleri, yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, eğitim. 

sigara kullanımı, konak cevabıyla ilişkili faktörler (diyabet, HIV enfeksiyonu, 

osteoporoz) stres ve genetik faktörlerdir (1). Periodontal dokuların iltihabında 

mikrobiyal plak önemli bir role sahiptir. Belirli mikroorganizmalar periodontal 

patojenler olarak düşünülmektedir, ancak tek başına bu patojenlerin bulunması 

hastalığın başlaması için yeterli değildir. Periodontal hastalıkların prevalansı yaşla 

birlikte artış göstermektedir. Bunun da, hastalığın zaman içinde kümülatif etkilerinin 

artmasına bağlı oluştuğu düşünülmektedir. Cinsiyet periodontal hastalık için risk 

göstergesi olup, erkek bireylerin periodontal hastalığa daha yatkın oldukları 

bildirilmiştir. Sosyo-ekonomik durum ve eğitim düzeyi de risk göstergesidir ve 

periodontal hastalıkla aralarında negatif ilişki bulunmaktadır. Düşük sosyoekonomik 

düzey ve düşük eğitim seviyesi olan bireylerde daha çok periodontal doku yıkımı 

olduğu gösterilmiştir. Yapılan kesitsel ve takipli çalışmalarda sigaranın, kronik 

periodontitis için bir risk faktörü olduğu ve kronik periodontitis riskini 2.5 ila 7 kat 

arasında arttırdığı  bilinmektedir (29). Sigara kullanımı sadece hastalığın gelişimi 

için bir risk faktörü olmakla kalmayıp aynı zamanda periodontal tedaviye yanıtı da 

olumsuz yönde etkilemektedir(30). Konak cevabıyla ilişkili olarak sistemik 

hastalıklar da hastalığın patogenezini etkiler(31). Örneğin diyabette immün sistem 

hücrelerinden polimorfonükleer lökosit (PMNLs) hücrelerinin fonksiyonlarındaki 

azalma, kronik periodontitisin şiddetinde artış görülmesine neden olur. Ayrıca 

değişen hormonal düzen de plağa karşı oluşan yanıtı etkileyerek hastalığın seyrini 

etkileyebilir(1,31)  .Stres ve diğer psikosomatik durumlar ise anti-inflamatuar etkiyi 

değiştirerek konak savunmasında değişikliklere neden olarak kronik periodontitis ve 

ülseratif periodontal hastalıkların etyolojisiyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 

Periodontal hastalığa olan genetik yatkınlıkla ilgili olarak yapılan ikiz çalışmalarının 
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sonuçları, kronik periodontitis için risk taşımak büyük oranda kalıtımsal bir 

komponent olmakla birlikte gingivitis plağa karşı oluşan genel ve ortak bir yanıttır.  

2.2 Periodontal Hastalıkların Mikrobiyolojisi 

Periodontal hastalıklar bakterilerin sebep olduğu ve dişin destek dokularında 

iltihabi değişikliğe neden olan hastalıklardır. Periodontal hastalıkların etyolojisine 

yönelik çalışmalar 1900’lü yılların ortalarına kadar uzanmaktadır. O dönemde dental 

plakta bulunan bakteriyel türlerin eşit derecede hastalık etkeni olduğu 

düşünülüyordu. Ancak 1960 ve 1970’lerdeki teknik gelişmelerle plak içindeki türler 

izole edilerek farklı periodontal hastalık etkeni olan mikroorganizmalar 

tanımlanmaya başlanmıştır. Bu mikroorganizmalar ile konakçı arasındaki etkileşimin 

hastalık oluşumunu ve ilerleyişini etkilediği gösterilmiştir. (32)  

Daha önceki yıllarda periodontal yıkımın nedeni olarak bakteriyel plağın non-

spesifik olarak birikimi düşünülürken, günümüzde belirli gram negatif 

mikroorganizma türleri ile ilişkili olduğu bilinmektedir. “Spesifik plak hipotezi”’ne 

göre dental plağın patojenitesi belirli bakteri türlerin varlığı veya artışına bağlıdır. 

Periodontal hastalıktaki baskın bakteriler genel olarak gram-negatif anaerobik 

fakültatif bakterilerdir. Yıkım miktarının lokal faktörlerin varlığıyla uyum gösterdiği 

kronik periodontitiste hastalıkla ilişkili baskın bakteriler arasında  Porphyromonas 

gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Treponoma denticola, 

Tannerella forsythia, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, 

Campylobacter rectus, Eikenella corrodens.in olduğu gösterilmiştir(33) . Sağlıklı ve 

periodontitis hastası olan bireylerdeki anahtar patojenlerin prevalansı tablo 2.1’de 

verilmiştir(34) . 
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Tablo 2.1 Sağlıklı ve periodontitis hastası olan bireylerdeki anahtar patojenlerin 

prevalansı 

 Prevalans p değeri 

Sağlık Periodontitis  

A. 

actinomycetemcomitans 
12.8 31.0 0.02 

Porphyromonas 

gingivalis 
10.6 39.5 <0.001 

Prevotella intermedia 69.1 87.9 0.001 

Tannerella forsythia 47.9 90.5 <0.001 

Fusobacterium nucleatum 85.1 95.7 0.014 

Campylobacter rectus 13.8 20.7 >0.05 

Peptostreptococcus 

micros 

67 94 <0.001 

 

2.3 Periodontal Hastalık Sistemik Durum Etkileşimi 

Periodontal hastalığın başlaması için duyarlı konak ve patojenik bakterilerin 

varlığı gerekli olduğu ve bununla birlikte konakçıya ait bazı faktörlerin de 

periodontal hastalık üzerine etkili olduğu gösterilmiştir. Örneğin diyabet gibi 

bağışıklık sistem hücre fonksiyonlarını etkileyen hastalıklarda, konakçı kökenli 

enflamatuar mediyatörlerin sentez ve aktivitelerinde değişiklik olduğundan 

periodontal doku kaybının hızlı olduğu bildirilmiştir (35,36). 

 Son yıllarda, periodontal hastalıklar ile bireyin sistemik durumu arasındaki 

ilişkinin retrospektif olarak incelendiği çalışmalar ağırlık kazanmıştır. Periodontal 

hastalıkların çeşitli sistemler üzerine olan etkilerinin incelendiği çalışmalarda, 
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periodontitisli hastalardaki subgingival plak bakterilerinin, konakçı için devamlı bir 

uyarı oluşturduğu rapor edilmiştir.  Bu mikroorganizmalar ve ürünlerinin, bütünlüğü 

bozulmuş olan cep epiteli yoluyla dolaşıma girdiği ve çeşitli sistemleri 

etkileyebildiği bildirilmiştir (4). Periodontal enfeksiyonlardan etkilenen sistemler 

arasında; 

1. Kardiyovasküler /  Serebrovasküler Sistem: 

a. Atheroskleroz 

b. Koroner Kalp Hastalığı 

c. Angina 

d. Miyokard Enfarktüsü 

e. Serebrovasküler Olay 

2. Endokrin Sistem: 

a. Diabetes Mellitus 

3. Üreme Sistemi: 

a. Erken ve düşük ağırlıklı bebek doğumları 

4. Solunum Sistemi: 

a. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 

b. Akut bakteriyel pnömoninin bulunduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir 

(37) . 

2.4. Preterm ve DDA 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke toplumları için önemli bir sorun olan erken 

doğum ve düşük doğum ağırlığının (Preterm ve DDA) ülkeler ve ırklar arasında 

değişkenlik gösterdiği rapor edilmiştir(5,6) .  
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Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre  Preterm ve DDA aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmıştır: 

1. Düşük doğum ağırlığı…………   2500 gramdan az, 

2. Çok düşük doğum ağırlığı……    1500 gramdan az, 

3. Aşırı düşük doğum ağırlığı…...    1000 gramdan az, 

4. Prematurite………………………Hamileliğin 37 haftadan az sürmesi, 

5.Aşırı prematurite………………..  Hamileliğin 32 haftadan az sürmesi. 

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2009 yılında yayınladığı raporda, preterm doğum 

neonatal mortalitenin ana nedeni olduğu, gelişmiş olan ülkelerde preterm doğum 

prevalansının %6 ile %12 oranında değiştiği ve gelişmekte olan ülkelerde de bu 

oranın giderek arttığı bildirilmiştir (38) . Birleşmiş Milletler’de (U.S.) 1990 yılında 

tüm doğumların %6.8’i preterm doğumken, 2006 yılında bu oranın %8.1’e çıktığı 

bildirilmiştir (39). Preterm doğan bebeklerde, okul çağına geldiklerinde, diğer 

çocuklara göre daha sık oranda gelişim geriliği, öğrenme zorluğu ve dikkat eksikliği 

ortaya çıktığı ve ileriki dönemlerde de astım gibi solunum sıkıntılarıyla 

karşılaşılabildiği rapor edilmiştir (40). Ayrıca DDA’ya sahip bebeklerin, neonatal 

dönemde normal doğum ağırlığına sahip bebeklere nazaran 40 kat daha fazla ölüm 

riskine sahip olduğu gösterilmiştir (41). Bunun dışında DDA olan bebeklerde 

neonatal dönemde konjenital anomaliler, solunum sistemi hastalıkları ve sinir 

sisteminin yeterince gelişememesi sonucu serebral palsi gibi hastalıklar ortaya 

çıkabildiği rapor edilmiştir (6,41).  Serebral palsi oranı doğum ağırlığı azaldıkça 

artmakta ve orta derecede düşük doğum ağırlığına sahip (>1500 g, <2500 g) 

bireylerin %7’sinde beyin hasarı görüldüğü bildirilmiştir. Ayrıca aşırı düşük doğum 

ağırlığına sahip bebeklerde %5-6 oranında körlük oluşabildiği ve DDA olan 

bebeklerin %2-3’ünde de sağırlık gelişebildiği gösterilmiştir (40,42,43) . 

2.4.1 Preterm ve DDA için Risk Faktörleri 

Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlar için önemli bir sorun olan preterm 

doğumun,  son 20 yılda daha önceki yıllara göre artış gösterdiği ve 2000 yılında 

Perinatal Data Center (PDC) tarafından hazırlanan rapora göre tüm yenidoğanların 

%12’sinin preterm doğum olduğu bildirilmiştir (44). Preterm ve DDA’yı engellemek 
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için bu duruma yol açan risk faktörlerini bilmenin önemi vurgulanmıştır. Arias ve 

Tomich’in 1982 yılında DDA 600-2500 gr. olan 355 yenidoğanı inceledikleri 

çalışmalarında pretermlerin %35’inde fötal membranların prematür ruptürü, 

%30’unda preterm eylem ve %35’inde de diğer maternal fötal komplikasyonların 

neden olduğunu bildirmişlerdir (45). Preterm nedenlerinin tamamı bilinmemekle 

birlikte membranların kendiliğinden ruptürü, amniotik sıvı enfeksiyonu, fetusun veya 

plasentanın malformasyonu, daha önceki preterm doğum hikayesi, fetal ölüm, aşırı 

büyümüş uterus, servikal yetersizlik, uterus anomalileri, hatalı plasentasyon, ağır 

maternal hastalık ve bilinmeyen nedenler olduğu düşünülmektedir(46) . Kramer 1987 

yılında, 1970 ile 1984 yılları arasında yayınlanmış olan 895 yayını inceleyerek bir 

meta-analiz yapmıştır. Kramer’e göre o güne kadar yapılan çalışmalarda preterm ve 

DDA için 43 faktör üzerinde durulmuştur.  

Bu faktörler: 

a. Genetik ve bünyesel faktörler 

-  Yeni doğanın cinsiyeti, 

- Irksal \ etnik köken, 

- Maternal boy, 

- Maternal hamilelik öncesi ağırlık, 

- Maternal homeodinamikler, 

- Paternal boy ve kilo, 

- Diğer genetik faktörler, 

b. Demografik ve psikososyal faktörler 

- Maternal yaş, 

- Sosyoekonomik durum, 

- Evlilikle ilgili statü, 

- Maternal psikolojik faktörler, 
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c. Obstetrik (doğumla ilgili) faktörler, 

- Doğum sayısı, 

- Đki doğum veya iki hamilelik arasında geçen süre, 

- Seksüel aktivite, 

- Daha önceki hamileliklerde intrauterin gelişim veya gebelik süreci, 

- Daha önceki düşükler, 

- Daha önceki kürtajlar, 

- Daha önceki ölü doğum veya nonatal ölümler, 

- Daha önceki infertilite, 

- In utero olarak dietilstilbestrol ekspozu, 

d. Beslenmeyle ilgili faktörler 

- Gebelikteki kilo alımı, 

- Kalori alımı, 

- Harcanan enerji, yapılan iş ve fiziksel aktivite, 

- Protein alımı\durumu, 

- Demir ve anemi, 

- Folik asit ve B12 vitamini, 

- Bakır ve çinko, 

- Kalsiyum, fosfor ve D vitamini, 

- B6 vitamini, 

- Diğer vitaminler ve eser elementler, 

f. Hamilelik sırasında maternal hastalık durumu, 
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- Genel hastalık durumu ve epizodik hastalıklar, 

- Sıtma, 

- Üriner sistem enfeksiyonu, 

- Genital sistem enfeksiyonu, 

g. Toksik ürünlere maruz kalma 

-  Sigara kullanımı, 

- Alkol kullanımı, 

-  Kafein ve kahve tüketimi, 

- Marijuana kullanımı, 

- Narkotik bağımlılığı, 

- Diğer toksik ürünlerle karşılaşma, 

h. Doğum öncesi bakım 

- Doğum öncesi ilk kontrol ziyareti, 

- Doğumdan önceki kontrol sayısı, 

- Doğum öncesi kontrolün kalitesi olarak sayılabilir(47) . 

Bu konuda yapılan çalışmalardan birinde DDA üç büyük risk faktör ile 

ilişkilendirilmiş olup bunlar hamilelik sırasında sigara kullanımı,  hamilelik 

esnasında yetersiz kilo alımı ve hamilelikten önce düşük kiloda olmak şeklinde 

açıklanmıştır (48). Kramer bu üç faktörün, preterm ve DDA’ların 3’te 2’sini 

açıkladığını göstermiştir. Diğer risk faktörleri arasında Afrikan-Amerikan ırka ait 

olmak, ilk doğum olması, cinsiyetin kız olması, annenin düşük kiloda olması, daha 

önceden preterm ve DDA doğum yapmış olmak, fetal enfeksiyon, maternal 

hastalıklar sayılmıştır (47,49,50)  

Hamilelik esnasında sigara kullanımı, preterm ve DDA için bilinen bir risk 

faktörü olmakla birlikte sigara nedeniyle oluşan DDA doğumun başlıca nedeninin 
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fetusun yetersiz gelişimi olduğu bildirilmiştir (6) . Yapılan bir çalışmada hamilelik 

esnasında sigara kullanan kadınların %20-30’unda DDA’ya sahip bebekler, 

%10’undaysa fetal ve infant ölümleri olduğu gösterilmiştir(51) . Fetal gelişimin 

büyük kısmı 3. trimestırda gerçekleştiğinden, sigaranın hamileliğin erken döneminde 

bırakılması, sigaranın doğum ağırlığı üzerine olan negatif etkisini azaltabileceği öne 

sürülmüştür(6) . 

Alkol kullanımı ise “fetal alkol sendromu” olarak tanımlanan ve prenatal ve 

postnatal gelişim geriliği, santral sinir sistemi bozuklukları ve anormal kraniyofasiyal 

özellikler gibi bir çok konjenital malformasyonla ilişkili bulunmuştur(52) . Bilinen 

tüm bu faktörlerin hiç birisinin preterm ve DDA’ların %25’inde bulunmadığı 

bildirilmiştir(50,53) . 

2.4.2 Preterm ve DDA ile Enfeksiyon Đlişkisi 

 Son yıllarda yapılan çalışmalar, maternal enfeksiyon ile preterm doğum, fötal 

membranların erken ruptüre olması ve DDA arasındaki ilişkiye yönelmiştir. 

Membranların erken ruptürü gebeliğin 38. haftasından önce gerçekleşir ve maternal 

ve perinatal hastalık ile ölümün en önemli nedeni olduğu bildirilmiştir (54) . 

Kendiliğinden olan bu ruptür, tüm gebeliklerin %1.7’sinde fakat tüm perinatal 

ölümlerin %20’sinde gerçekleştiği ve fötal membranlara ulaşabilen 

mikrorganizmaların membran ruptürüne, preterm eyleme veya her ikisine birden yol 

açabildiği ileri sürülmüştür (54). Bobbitt ve arkadaşlarının 1981 yılında yaptıkları 

çalışmada fötal membranların zarar görmediği preterm doğum yapan 31 kadının 

8’nde (%25) enfeksiyonun klinik belirtisi olmaksızın amniotik sıvıda bakteriyel  

kolonizasyon gösterilmiştir (55).  Bu konuda yapılan başka bir çalışmada da preterm 

ve DDA doğum ile uterus içi enfeksiyon, korioamnionitis, üriner sistem enfeksiyonu 

ve erken neonatal sepsis asında güçlü bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur (56). Aynı 

çalışmada, bu ilişkinin membranların prematür ruptürünün olmadığı veya maternal 

ve neonatal sepsisin klinik bulgularının olmadığı durumlarda bile görüldüğü ileri 

sürülmektedir. Mikroorganizmalar ve preterm doğum arasındaki ilişkiyi araştıran 

diğer çalışmalar hamilelik esnasında vajinal floradaki mikroorganizmaların rolünü 

belirlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalardır. Bu konuda en bilinen- en somut 

örnek  prematür doğum ve bakteriyel vajinosis arasındaki ilişkidir (57) . Preterm ve 
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DDA doğum nedeni olarak Trichomonas vaginalis, Bacteroides türleri, Chlamydia 

trochomatis ve mycoplasma türlerinin vajinada kolonize olarak enfeksiyona neden 

olduğu ileri süren çalışmalar vardır (58-61). Bakteriyel vajinozis üreme döneminde 

en sık görülen vajnal hastalıktır ve bu hastalıkta vajinal florada normal olarak 

bulunan lactobacillus türlerinin yerini, anaerobik mikroorganizmaların (Prevotella, 

Bacteroides, Peptostreptococcus, Porphyromonos türleri) aldığı bildirilmiştir (62). 

Yapılan çalışmalarda üriner sistem enfeksiyonu olan kadınlarda artmış fetal ölüm 

riski olduğu ortaya konulmuştur(6) Asemptomatik B grubu streptokok enfeksiyonu 

olan kadınlarda preterm doğum oranı 1.5 ila 2.3 kat artmıştır (63,64). Minkoff ve 

arkadaşları da servikal Bacteroides kolonizasyonu olan annelerde preterm doğumda 

%40 artış olduğunu göstermişlerdir (58). Benzer şekilde başka bir çalışmada da 

vajinal Bacteroides kolonizasyonunun preterm doğum riskini %60 arttırdığını 

gösterilmiştir (65) .  

Doğumun, PGE2 ve PGF2α ‘nin etkisiyle başladığı gösterilmiştir (56).  Doğum 

ilerledikçe amniotik sıvıdaki PGE2 ve PGF2α konsantrasyonun da arttığı bilinmektedir 

(66). Prematur doğum yapan ve intra-amniotik enfeksiyonu olan kadınlarda amnion 

sıvısındaki PGE2 ve PGF2α konsantrasyonunun intra-amniotik enfeksiyonu olmayan 

kadınlara göre oldukça yüksek olduğu bilinmektedir (66). Daha önce yapılan 

çalışmalarda bakteriyel ürünlerin insan amnionu tarafından prostaglandin (PG) 

üretimini arttırdığı gösterilmiştir (67,68). Bu konuda yapılan başka çalışmalarda da 

bakteriyel ürünlere yanıt olak konak kaynaklı faktörlerin rolü üzerinde durulmuştur 

(66). Đntra-amniotik enfeksiyonu olan kadınların amniotik sıvılarında IL-1 ve TNF-α 

gibi bazı monokinler olduğu ve bu monokinlerin amnion ve desidua gibi intrauterin 

dokulardan PG üretimini arttırdığı gösterilmiştir (69). Bejar ve arkadaşları ise 

Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus, Corynebacterium vaginalis, 

Fusobacterium, Klebsialla gibi pek çok bakterinin endoservikal ve\veya intrauterin 

kontaminasyon veya enfeksiyon yoluyla fosfolipaz A2 salınımına neden olmalarını 

incelemişler ve sonuçta perinatal enfeksiyonda bulunan pek çok bakterinin aktif  

fosfolipaz A2 sistemi olduğunu, bunun da korion, amnion ve deciduadan salınandan 

çok daha yüksek seviyelerde olduğunu gösterişlerdir (56). Bu çalışma preterm 

doğumun amniotik sıvıdaki bakteriler tarafından üretilen yüksek fosfolipaz A2 

aktivitesi sonucu oluşuğunu düşündürmektedir. Bu konuda yapılan bir başka 
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çalışmada ise hamstırlara subküanöz olarak P. gingivalis inoküle edilmiş ve bu 

bakteriye cevaben oluşan PGE2 ve TNF-α düzeyleri ölçülmüştür (17). Çalışmanın 

sonuçları PGE2 ve TNF-α düzeylerinde inokülasyonu takiben istatistiksel olarak 

önemli artış ve fetal gelişimde önemli derecede gerileme olduğunu göstermiştir. 

Gibbs ve arkadaşlarının bu konuda yaptığı bir derlemede ise subklinik enfeksiyon ile 

prematürite ilişkisi ele alınmıştır (53). Bu çalışmanın sonuçları, maternal 

enfeksiyonun, prostaglandinler, araşidonat lipoksigenaz, bakteriyel ürünler ve 

sitokinler aracılığıyla bu mekanizmada önemli rol aldığını ileri sürmektedir. Spaziani 

ve arkadaşlarının 1999 yılında yaptıkları in-vitro çalışmada, insan amnion hücre 

kültürü değişik konsantrasyonlarda IL-1β, PGE2 ve  IL-1β + PGE2 ile inkübe 

edildikten sonra prostaglandin reseptörü (EP1) düzeyi incelenmiştir. Buna göre IL-1β 

konsantasyonu arttıkça doza bağlı olarak EP1 mRNA seviyesinde artış olduğu, tek 

başınan PGE2 inkübasyonun herhangi bir etkisi olmadığı ve IL-1β’nin PGE2 ile 

beraber inkübasyonunun reseptör sentezini arttırdığı görülmüştür. Bu hipotez 

doğruysa, enfeksiyon nedeniyle oluşan endojen sitokinlerin artışı miyometriyumun 

geri dönüşümsüz şekilde kasılması ile preterm doğuma neden olabileceği 

düşünülebilir (16) Bu yönde, Dörtbudak ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir 

çalışmada preterm grupta amniotik sıvıdaki IL-6 ve  PGE2 düzeylerinin preterm 

doğum yapan grupta, normal sürede doğum yapan gruba göre önemli derecede 

yüksek bulunduğu ve amniotik sıvıdaki sitokin seviyeleri ile subgingival plak 

örneklerinde bulunan bakterilerin CFU (colony forming unit)  düzeyleri arasında 

önemli korelasyon olduğu gösterilmiştir (70). Yapılan bu çalışmalar ışığında 

enfeksiyonun preterm ve DDA’lı doğumlarda rolü olduğu düşünülebilir.  

2.5  Periodontal Hastalık –Preterm ve DDA Etkileşimi 

Gebelik süresince çevresel ve anneye ait faktörlerin bir takım 

komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olduğu bilinmektedir. Bu faktörlerden 

birinin ise annedeki enfeksiyonun fetus üzerine etkisi olduğu düşünülmektedir. 

Anneye ait enfeksiyonlaradn biri olan ve dişi destekleyen dokuların inflamatuar 

hastalığı olan kronik periodontitisin, preterm ve DDA için potensiyel bir risk faktörü 

olduğu düşünülmektedir. Đlk defa 1931 yılında, periodontal hastalığın hamile birey 

ve gelişen fetus üzerine zararlı etkileri olabileceği Galloway tarafından  ileri 
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sürülmüştür(8). Hamileliğin periodontal dokulara etkisi dışında periodontal 

dokularda oluşan hastalığın da hamilelik üzerine olan etkileri konusu son yıllarda 

gündemdedir. Periodontal hastalığı olan hamile kadınlarda preterm ve düşük doğum 

ağırlıklı bebek riski söz konusu olabildiği düşünülmektedir.  

Bugüne kadar yapılan insan ve hayvan çalışmalarından elde edilen bilgiye 

göre maternal periodontal enfeksiyonun da preterm ve DDA için bağımsız bir risk 

faktörü olabileceği gösterilmiştir. Yapılan çalışmalarda DDA’lı doğan bebeklerin 

annelerinde görülen ataçman kaybı normal doğum ağırlığına sahip bebeklerin 

annelerine göre daha fazla olarak bulunmuştur. Preterm ve DDA ile periodontal 

hastalık arasındaki ilişkinin enfeksiyona bağlı olduğu bildirilmiş ve 124 kadında 

yapılan bir vaka kontrol çalışmasında, bilinen diğer tüm risk faktörleri açısından 

kontrol edildiğinde, periodontitis, prematür doğum riskiyle 7.5-7.9 kat ilişkili 

bulunmuştur (6 . Offenbacher ve arkadaşlarının yaptıkları 5 yıllık bir prospektif 

çalışmanın sonuçları maternal periodontitisin Preterm ve DDA için bağımsız bir risk 

faktörü olabileceğini ortaya koymuştur (14). Dasanayake ve arkadaşlarının 

çalışmasında ise 2. trimestırda olan 448 kadının serumlarında 18 bakteri için serum 

IgG düzeyleri ölçülmüştür. DDA grubunda P.gingivalis’e karşı IgG normal doğum 

ağırlığına sahip olan gruba göre önemli derecede yüksek bulunmuştur (7) . 

Dasanayake ve arkadaşları, 1998 yılında, DDA ile doğum yapan 55 vaka ve normal 

doğum ağırlığı ile doğum yapan 55 kontrol bireyinin çürük, kayıp ve dolgu olan diş 

indeksi (DMFT) ve periodontal tedavi gerekinimi indeksini (CPITN) incelemişler ve 

sonuçta DDA’ya sahip bebeklerin annelerinin kontrollere göre periodontal yönden 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az sağlıklı, daha çok kanayan bölge ve 

diştaşı birikiminin daha fazla olduğu alanlara sahip olduklarını göstermişlerdir (71). 

Bu konuda yapılan başka bir prospektif çalışmada ise 1313 hamile kadın incelenmiş 

ve periodontal durumları klinik ataçman seviyesi ölçülerek belirlenmiştir (72). 

Yapılan bu prospektif çalışmanın sonuçlarına göre şiddetli veya generalize 

periodontitis hastası olan bireylerin preterm riskinin 4.45 ve DDA riskinin ise 5.28 

kat arttığı ileri sürülmüştür  

Bu hipotezi test eden ve periodontitisin preterm ve DDA üzerine herhangi bir 

etkisi olmadğını gösteren çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmalardan birinde 3738 



 18

bireyin katıldığı bir kohort çalışmasında, preterm ve DDA ile doğum yapalar ile 

normal sürede normal doğum ağırlığına sahip bebek dünyaya getiren bireyler 

arasında herhangi bir farklılığa rastlanılmadığı gösterilmiş ve periodontal hastalıkla 

preterm ve DDA arasında herhangi bir ilişki olmadığı ileri sürülmüştür(73) . Bir 

diğer kohort çalışmada 164 hamile birey çalışmaya dahil edilmiştir. Hamilelik 

süresince bireyler muayene edilmiş ve subgingival plak örnekleri alınmıştır. 

Doğumdan sonra bireylere ulaşılarak hamilelik süreleri ve bebeklerinin doğum 

ağırlıkları kaydedilmiştir. Bu çalışmada da bir öncekiyle benzer şekilde  preterm ve 

DDA ile doğum yapanlar ile normal sürede ve normal doğum ağırlığına sahip bebek 

dünyaya getiren bireyler arasında periodontal yönden istatiksel olarak anlamlı bir 

farklılığa rastlanılmadığı bildirilmiştir (74). Periodontal hastalığın preterm ve DDA 

üzerine olan etkisini desteklemeyen bir vaka kontrol çalışmasında, henüz yeni doğum 

yapmış kadınların periodontal durumları incelenmiş ve preterm ve DDA’lı doğum 

yapanlar vaka grubunu, normal sürede normal doğum ağırlığına sahip bebek dünyaya 

getiren bireyler ise kontrol grubunu oluşturacak şekilde sınıflandırılmıştır.  Bu vaka 

kontrol çalışmasının sonuçlarına göre de periodontal hastalık ile preterm ve DDA 

arasında herhangi bir ilişki olmadığı gösterilmiştir (75). Budeneli ve arkadaşlarının 

2005 yılında yayımladıkları vaka kontrol çalışmasında ise preterm ve DDA ile 

doğum yapmış olan test grubu ile normal süre ve normal doğum ağırlığına sahip 

bebekler dünyaya getiren kontrol grubu arasında klinik periodontal bulgular 

yönünden fark bulunmazken, subgingival plakta 12 adet periodontopatojeni 

incelediklerinde, P. micros ve C.rectus’un preterm ve DDA riskini önemli derecede 

arttırdığı göstrilmiştir (76) . 

Periodontal bakterilerin hamilelikte preterm ve DDA dışında da preeklempsi 

gibi olumsuz etkilerin ortaya çıkmsında da rolü olabileceği ve maternal periodontal 

enfeksiyonun preeklempsi riskini artırabileceği düşünülmektedir (11,77).  

Preeklempsi, tüm hamilelerin %5-10’unu etkileyen ve maternal ve perinatal hastalık 

ve ölümle ilişkili, hipertansiyon ile ortaya çıkan bir durumdur. Bu konuda, Boggess 

ve arkadaşlarının 2003 yılında yapmış oldukları 763 hamile kadının katıldığı bir 

çalışmada, katılımcılardan 39 preeklemptik kadında yüksek oranda şiddetli 

periodontal hastalık varlığına rastlanıldığı bildirilmiştir (77). Barak ve arkadaşlarının 

2007 yılında yayımladıkları ve periodontal bakterinin hematojen yolla geçişini 
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inceleyen ve preeklempsisi olan  kadınların test grubunu oluşturduğu çalışmada, test 

grubunun %50’sinin plasenta örneklerinde PCR ile incelenen 6 periodontopatojenden         

(A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola, F. nucleatum ve 

P. intermedia) en az birinin saptandığı, buna karşın preeklempsi olmayan kontrol 

grubunun plasental dokularında, katılımcıların sadece %14.3’ünde P. gingivalis, T. 

forsythia, T. denticola’ ya rastlanıldığı bildirilmiştir(11) . 

2.6 Periodontal Tedavinin Preterm ve DDA üzerine etkisi 

Periodontal hastalıkların bugün bilinen bir çok risk faktörü dışında Preterm ve 

DDA için potensiyel bağımsız bir risk faktörü olabileceği yapılan pek çok çalışmada 

belirtilmiştir (2,5,7-9,79,80) . Hamilelik sırasındaki maternal enfeksiyonların, 

preterm doğum ve membranların erken ruptürü ile sonuçlanabilen, normal sitokin ve 

hormonların düzenlediği gebelik sürecine değişimlere neden olabileceği 

gösterilmiştir(81) . Periodontal hastalık ve preterm ve DDA arasındaki ilişkide, diğer 

maternal enfeksiyonlardakine benzer mekanizmanın rol oynadığı düşünülmektedir 

(2) . Bu durumda preterm ve DDA doğum için risk faktörlerini belirlemek ve bu 

durumun önüne geçmek için stratejiler geliştirmek önemlidir. Bu stratejilerden biri 

olarak periodontal tedavi üzerinde yapılan pek çok çalışma vardır (5,79,80,82) .  

Lopez ve arkadaşları, 2002 yılında, yaşları 18 ile 35 arasında değişen, 

periodontal yönden hasta olan 400 bireyin katıldığı bir çalışma yapmışlardır. 

Çalışmaya katılan bireyler iki gruba ayrılmış ve 1. gruptaki bireylere doğumdan önce 

gerekli periodontal tedavi uygulanmış, 2. gruba ise doğum sonrası periodontal tedavi 

uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, periodontitis, Preterm ve DDA için 

bilinmeyen risk faktörlerinden biri olabilir ve periodontal tedavi ile Preterm ve DDA 

oranını önemli şekilde azaltmak mümkün olabilmektedir (2). Ayrıca DDA doğum 

yapan kadınlarda normal doğum ağırlığında doğum yapan kadınlara göre daha 

şiddetli ve yaygın gingival inflamasyon ve daha zayıf periodontal durum olduğu 

görülmektedir (2). Bir başka çalışmada randomize, kontrollü klinik çalışma da 

Offenbacher ve arkadaşları tarafından 2006 yılında yayınlanmıştır. Bu çalışmada 

periodontal durum, 8 oral patojenin seviyesi, dişeti oluğu sıvısında (DOS) IL-1β, 

PGE2, 8-isoprostan ve IL-6 seviyeleri, serumda ise IL-6, hücreler arası adezyon 

molekülü (ICAM-1), 8-isoprostan, çözünebilir glikoprotein 130 ve C-reaktif protein 
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(CRP) düzeyleri incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre periodontal tedavi 

yapılmayan grupta sondlama derinliği (PD) değeri, plak skoru, DOS’taki IL-1β ve 

IL-6 seviyeleri tedavi edilen gruba göre önemli derecede yüksek bulunmuştur. 

Ayrıca periodontal tedavi ile klinik periodontal durun önemli derecede gelişme 

gösterdiği, incelenen bakterilerden P. nigrences ve P. intermedia  seviyelerinde ve 

serumdaki IL-6, ve DOS’taki IL-1β düzeylerinde önemli derecede azalma olduğu 

gösterilmiştir (82). Aynı zamanda periodontal tedavinin preterm doğum için odds 

ratio insidansını da önemli derecede azalttığı bu çalışmada gösterilmiştir. Bu konuda 

yapılan başka bir çalışmada da 366 periodontal hastalıklı hamile kadın 3 gruba 

ayrılarak tedavinin etkileri değerlendirilmiştir. Đlk gruba dental profilaksi uygulanmış 

ve plasebo verilmiş, 2. gruba subgingival küretaj ve kök düzeltmesi (SRP) yapılmış 

ve plasebo verilmiş, son gruptaki hastalara ise SRP uygulanmış ve günlük 250 mg. 

Metranidazol verilmiştir. Bu çalışmada SRP’nin  preterm riskini önemli ölçüde 

azalttığı fakat, metranidazolün herhangi bir ek fayda sağlamadığı gösterilmiştir (44). 

Gazolla ve arkadaşlarının 2007 yılında yayımladıkları çalışmalarında ise 450 hamile 

kadın preterm ve DDA için risk faktörleri bakımından kontrol edildikten sonra 2 

gruba ayrılmıştır. Katılan kadınlardan 122’si periodontal yönden sağlıklı, 328’i 

periodontitis hastasıdır. Periodontitis grubunu kendi içinde ikiye ayırmış ve bir 

gruptaki kadınların tedavisini hamilelikleri sürecinde gerçekleştirmiştir. Sonuçta 

doğum ağırlığı ve süresi bakımından tedavi edilmiş ve sağlıklı grup arasında fark 

görmezken, tedavi edilmemiş grupta diğer 2 gruba kıyasla %79 oanında preterm ve 

DDA’a sahip bebekler doğmuştur. (5) . 

Periodontal tedavinin preterm ve DDA üzerine olumlu etkilerinin gösterildiği 

çalışmalar ağırlık kazansa da 2006 yılında Michalowicz, Obstetriks ve Periodontal 

Tedavi (OPT) çalışmasında, periodontal tedavinin hastalığın klinik bulgularını 

iyileştirmekle birlikte preterm ve DDA üzerine etkisinin olmadığını göstermiştir 

(83). Daha sonraki yıllarda OPT çalışmasıyla bağlantılı olarak iki çalışma daha 

yayınlanmıştır. Bunlardan 2008 yılında yayımlan çalışmada, bireyler preterm ve 

fullterm doğum yapanlar olarak iki gruba ayrılmıştır. Bireylerden elde edilen 

subgingival plak örnekleri kantitatif PCR yöntemi kullanılarak incelenmiş ve 

periodontal tedavi ile Aggregatibacter actinomycetemcomitans  dışında incelenen 

diğer türlerde azalma sağlandığı fakat  bu azalmanın  preterm ve DDA üzerine 
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herhangi bir etkisi olmadığı gösterilmiştir (79) . Diğer çalışmada ise incelenen bu 

bakterilere karşı oluşan serum IgG seviyeleri incelenmiştir. Serum örnekleri 

hamileliğin 13.- 16. haftaları arasında ve 29. – 32. haftaları arasında elde edilmiştir. 

Başlangıçta preterm doğum yapanlarda fullterm doğum yapanlara kıyasla P. 

gingivalis ve F. nucleatum’a karşı önemli decede daha düşük IgG antikoru 

bulunduğu ancak bu farkın 29.-32. haftalarda ortadan kalktığı ve bu farkın preterm 

ve DDA ile ilişkisi olmadığı gösterilmiştir (80) . Periodontal tedavinin preterm ve 

DDA üzerine olan etkisini araştıran başka bir çalışmada katılımcıların bir kısmına 

hamilelikleri esnasında oral profilaksi uygulanırken, diğer gruba periodontal yönden 

herhangi bir tedavi uygulanmamıştır. Ayrıca katılımcılardan subgingival plak örneği 

alınarak incelenmiştir. Doğum sonrası bireylerin hamilelik süreleri ve bebeklerin 

doğum ağırlıkları kaydedilmiştir. Preterm ve DDA prevalansının %16.5 olarak 

bulunduğu bu kohort çalışmasında, pretem ve DDA’na sahip bireyler ile normal 

doğum süresi ve ağırlığına sahip bireyler arasında periodontal yönden herhangi bir 

farklılığa rastlanmamakla beraber preterm ve DDA’lı grupta yüksek seviyelerde C. 

rectus ve T. forsythia varlığına rastlandığı belirtilmiştir. Periodontal tedavi görmeyen 

grupta %18.9 oranında preterm ve DDA ‘ya rastlanırken, tedavi gören grupta bu oran 

%13.5 olarak gösterilmiştir ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı seviyeye 

ulaşmamıştır (74). 

Periodontal tedavinin preterm ve DDA üzerine olan etkisi kousunda son 10 

yılda yapılan çalışmalar ve sonuçları kısaca tablo 2.3’te sunulmuştur: 
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Tablo 2.2  Periodontal tedavinin preterm ve DDA üzerine olan etkisi kousunda 

son 10 yılda yapılan çalışmalar ve sonuçları 

 

Referans Örneklem Grubu Sonuçlar Karar 

Michell-Lewis 
2001 (74)  
(Randomize 

değil) 

TG:74(oral profilaksi) 

KG: 90 (tedavi yok) 

Afrika-Amerikanırk 
Düşük SED 
12-19 yaş 

TG: Preterm DDA 

13.5% 

KG: Preterm DDA 

19.3% 

Preterm ve 

DDA’da %28.6 

azalma 

(Đstatistiksel 

olarak anlamlı 

değil) 

Lopez 2002(2)  
 
RKÇ 

TG: 200 
 (28.haftadan önce PT) 
KG: 200 (Doğumdan 
sonra PT) 
 
Şili, Düşük SED 
18-35 yaş 

TG: Preterm DDA 

1.63% 

KG: Preterm DDA 

10.11% 

PT ile Preterm 

ve DDA 

insidansında 

önemli ölçüde 

azalma 

Jeffcoat 2003(44)  

RKÇ 

TG: 366 
1. (123) Profilaksi + 
plasebo kapsül 
2. (123) SRP + plasebo 
kapsül 
3. (120) SRP + 
Metronidazol kapsül 
KG: 723 
85%AfrikaAmerikan  
22.5 ± 4.6 yaş 

TG1: Preterm 

8.9% 

TG2: Preterm 

4.1% 

TG3: 

Preterm12.5% 

 

SRP  Preterm 

riskini 

azaltmakta 

(Đstatistiksel 

olarak anlamlı 

değil) 

Ek metranidazol 

tedavisi herhangi 

ek bir yarar 

sağlamamış 

Lopez  2005 (84)  
RKÇ 

TG: 580 (28. haftadan 
önce PT) 
KG: 290 (Doğumda 
sonra PT) 
Şili, Düşük  SED 
18-42 yaş 

 

TG: Preterm DDA 

%2.14 

KG: Preterm DDA 

%6.71 

 

PT ile Preterm 

ve DDA 

insidansında 

önemli ölçüde 

azalma 

Michalowicz 

2006(83)  

RKÇ 

TG: 413 (SRP + OHI) 
KG: 410 (PT yok) 
 
Çoğunluk Afrika-
Amerikan ve Hispanik 
ırk 

TG: Preterm 

12.7% 

KG: Preterm 

12.8% 

Preterm  

bakımından 

gruplar arasında 

anlamlı fark yok 
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Offenbacher  
2006 (24) 
 
RKÇ 
 

TG: 413 (SRP + EHO) 
KG: 410 (PT yok) 

Çoğunluk Afrika-

Amerikan ve Hispanik 

ırk 

TG: Preterm 

25.7% 

KG: Preterm 

43.8% 

PT ile Preterm 

ve DDA 

insidansında 

önemli ölçüde 

azalma 

Gazolla  
2007 (5)  
 
Randomize değil 
 

TG:266 (PT 2. TM) 
(SRP+profilaksi+CHX) 
KG1:62(PT yok) 
KG2:122 (sağlıklı) 
 
Brazilya 
18-35 yaş 

TG: Preterm DDA 

%7.5 

KG1: Preterm 

DDA %79.0 

KG2: Preterm 

DDA %4.1 

 

Tedavi 

edilmeyen 

grupta diğer iki 

gruba göre 

Preterm ve DDA 

insidansında 

önemli oranda 

artış 
RKÇ: Randomize kontrollü çalışma, SRP: subgingival küretaj ve kök düzeltmesi, PT: Periodontal 
tedavi, KG: Kontrol Grubu, TG: Test Grubu, SED: Sosyo- ekonomik düzey, OHI: Oral hijyen 
önerileri TM:Trimester CHX:Klorheksidin  

 

2.7  Amnion Sıvısı 

Amnionun, güçlü, dayanıklı bir membran olmasına karşın esnek bir doku 

olduğu belirtilmiştir. En içteki damarsız katmanın amniotik sıvı ile komşu olduğu ve 

hamilelik sürecindeki rolünün çok önemli olduğu rapor edilmiştir (46). Fötal 

membranlar (amnion, vitellus, allantois ve koryon) ve plasenta fötüsü anneden ayıran 

yapılar olmasına karşın, anne ile fötüs arasında madde alışverişine basit difüzyon, 

kolaylaştırılmış difüzyon, aktif transport veya pinostoz yolu ile izin verdiği 

belirtilmiştir(19) . Amnionun, fetal memranlara gerilme dayanıklılığı sağladığı, 

böylece ayrılma ve yırtılımalara karşı koruyarak yaşamsal önem arz ettiği 

bildirilmiştir(46) .  

Döllenmenin erken döneinde embriyonik hücre kitlesi ile trofoblastlar 

arasında boşluk oluştuğu ve trofoblastların iç yüzeyinin amniojenik hücreler 

tarafından döşendiği gösterilmiştir. Amniojenik hücrelerin amnion epitel hücrelerinin 

öncülleri olduğu bildirilmiştir. Amnionun ilk oluşumunun embriyo gelişiminin 7. 

veya 8. gününde olduğu rapor edilmiştir(46) . 

Amnion epitelinin metabolik olarak aktif olduğu ve metallopcroteinaz – 1 

doku inhibitörü (TIMP-1),  PGE2,  fetal fibronektin ve vazoaktif peptit sentezlediği 
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gösterilmiştir. Amniotik mezenşimal hücelerin de kopma dayanıklılığını sağlayan 

interstisial kollajen, IL-6, IL-8 ve monosit kemoatraktan protein-1  (MCP-1) 

sentezlediği, bakteriyel toksinlere karşı sitokin sentezinin arttığı bildirilmiştir(46) . 

Ayrıca meznşimal hücrelerin, epiel hücrelerinden daha çok PGE2 ürettiği 

gösterilmiştir(46) . 

Embriyo, amnion sıvısı içinde göbek kordonu ile asılı olarak serbestçe yüzer. 

Bu sıvı, embriyonun dıştan simerik olarak gelişimini sağlarken embriyonun amnion 

kesesi duvarına yapışmasını engeller. Aynı zamanda embriyoyu dıştan gelen darbe 

ve yaralanmalara karşı korur, sabit ısıya sahip olduğundan embriyonun vücut ısısını 

kontrol eder, fötüse serbest hareket sağladığı için kas ve iskelet sisteminin gelişimine 

izin verir ve normal akciğer gelişimini sağlar(19) . 

Amnion sıvısının bir kısmı gelişmenin erken döneminde amnioblastlar 

tarafından salgılanırken, çoğunluğunu anneye ait doku sıvısı oluşturur. Amnion 

sıvısının su içeriğinin her 3 saatte bir değiştiği gösterilmiştir. Sıvının büyük bir 

bölümü, amniokoryonik membran yoluyla annenin doku sıvısına ve oradan da uterus 

kapillerine geçtiği ve amnion sıvısının fötüs tarafından içilerek, fötüsün sindirim ve 

solunum yollar tarafından emildiği bilinmektedir.   

Amnion sıvısının yapısında bulunan erimemiş maddelerin, fötal epitel 

hücrelerinin, organik ve inorganik tuzların oluşturduğu ve sıvının %99’nu suyun 

oluşturduğu gösterilmiştir. Organik maddelerin yarısını proteinlerin, diğer yarısını da 

karbonhidratlar, yağlar, enzimler, hormonlar ve pigmentlerin oluşturduğu 

bilinmektedir. 

Gebelik ilerledikçe, amnion sıvısının yapısı, fötal idrar ve feçesin eklenmesi 

ile değiştiği, böylece fötal enzim sistemleri, amniositler, hormonlar ve diğer 

maddeleri amniosentez yoluyla incelemenin mümkün olduğu bilinmektedir. 

2.8. Prenatal Tanı- Amniosentez 

Amniosentez, en çok kullanılan ve yaygın olan prenatal tanı yöntemidir. 

Prenatal tanı için iğne annenin karın ve uterus duvarından geçerek, koryon ve 

amnionu deler ve amnion boşluğuna ulaşır. Şırınga yerleştirilerek bu boşluktaki sıvı 
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çekilir. Amniosentez için en uygun zaman fertilizasyondan sonraki 12-14. 

Haftalardır. Bu dönemden önce amnion sıvısının az olması nedeniyle sıkıntı 

yaşanabileceği bildirilmiştir. Đşlem fötüs ve plasentanın konumunu belirlemek için 

ultrason eşliğinde gerçekleşir. Amniosentez ile ilgili komplikasyonlar oldukça az 

olup, %0.5 gibi aborsiyonu indükleme riski vardır.  

Amniosentez, anne yaşı ilerlemişse, daha önce trizomili çocuk hikayesi varsa, 

anne veya babada bir kromozom anomalisi bulunuyorsa, hamile kişi hemofili gibi 

X’e bağlı çekinik bozukluk taşıyorsa ve doğuştan metabolizma bozuklukları varsa  

uygulanabilir. Elde edilen amion sıvısı ile alfa-feta protein ölçümü (AFA), 

spektrofotometrik çalışmalar, cins kromatini çalışmaları ve hücre kültürü çalışmaları 

yapılabilir. 

2.9 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) 

Periodontal hastalık etkilenen alana özgül ve etyolojisinde birden çok 

faktörün rol aldığı bir hastalıktır. Bu nedenle geleneksel yöntemlere ek olarak 

hastaya ait mikrobiyolojik, immunolojik, sistemik ve genetik bilgilerin de elde 

dilmesi gerekmektedir. 

Günümüzde moleküler yöntemler hem bilimsel araştırmalar, hem de tanısal 

alanda çok yaygın bir şekilde kullanılır durumdadır. Temel bilimsel araştırmalarda 

kullanılan moleküler yöntemler sayesinde mikroorganizmalaraın yapısı, özellikleri, 

patojenite faktörleri ve epidemiyolojileri hakkında bilgi birikimi sağlanmıştır. 

Moleküler yöntemleri, mikroorganizmaları oluşturan moleküllerin ve 

işlevlerinin araştırılması, mikroorganizmaların patojenitelerini sağlayan moleküllerin 

ve patogenezlerinin araştırılması, antimikrobiyal direnç mekanizmalarının ve onların 

genetik temellerinin araştırılması ve aşı geliştirme çalışmalarında kullanılabildiği 

bilinmektedir(85)  . 

Moleküler mikrobiyolojik tanı ve araştırma yöntemlerinin esas prensibi DNA, 

RNA, protein yapıları veya fonksiyonlarına bağlı olduğu bilinmektedir (86). Ancak  

“moleküler tanı yöntemleri” denildiğinde daha çok nükleik asit temelli yöntemler 



 26

anlaşılmaktadır. Nükleik asit temelli yöntemler arasında tanı amacıyla en sık olarak 

nükleik asit amplifikasyon yöntemleri kullanılmaktadır.  

Mikrobiyolojik analiz, farklı periodontal hastalıkların teşhisinde, hastalık 

aktivitesinin ve yıkım için riskli bölgelerin saptanmasında rol oynar. 20. yüzyılın 

sonlarında moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler, periodontal mikrobiyoloji 

konusunda çalışmalara katkıda bulunmuştur. Belirli bakteri ve virüslerin teşhisi için 

DNA bazlı yöntemler zaman ve maliyet bakımından kültür tekniklerine göre 

üstünlük sağlamaktadır. DNA bazlı yöntemleri kullanmak için DNA’nın 

ekstraksiyonu gereklidir. Yeterli miktarda DNA elde etmek için çok çeşitli kimyasal 

enzimatik veya fiziksel yöntemlerin kullanıldığı biinmektedir (87-89). Periodontal 

mikrobiyal diagnoz için subgingival plak bakterilerinin DNA ekstraksiyonu için 

hücre duvarının protein komponentini ortadan kaldıran proteinaz k veya kaynatma ve 

santrifügasyonun kullanıldığı gösterilmiştir (90). DNA bazlı yöntemlerden olan PCR 

(polimeraz zincir reaksiyonu), nükleik asit testleri arasında en hassas olanıdır. Đlk kez 

1985 yılında Kary Mullis tarafından bilim dünyasına sunulan PCR ile araştırılan türe 

ait belirli bir DNA bölgesindeki baz zincirinin çoğaltılıp belirlenebilir düzeye 

getirildiği bildirilmiştir. PCR yönteminde araştırılacak örnekteki DNA’nın ilk 

zincirinin yüksek ısı ile birbirinden birbirinden ayrıldığı bilinmektedir. Bu işleme 

“denatürasyon” adı verilir. Daha sonra sentetik oligonükleotidler hedef DNA’ya 

bağlanır (hibridizasyon). Polimerizasyon aşamaşında ise zincir uzar ve bu siklus 

belirli sayıda tekrarlanır. Tüm bu basamaklara “amplifikasyon” işlemi denir. Bu 

işlemden sonra amplifikasyon ürününün saptanması, kopyaları çıkarılan primerler 

arasında kalan belli baz çifti büyüklüğündeki bölge jel üzerinde veya amplifikasyon 

yapılan bölgeye uygun tamamlayıcı prob ile hibridizasyon sonrası belirlenmesi ile 

gerçekleştiği gösterilmiştir (86) . 

PCR yönteminde temel olarak, hedef DNA, hedef DNA’nın zincirlerini 

tamamlayan tek zincirli oligonükleotidler (primerler), 4-deoksiribonükleotid trifosfat 

(dNTPler) ve ısıya dayanıklı DNA polimerazdır. DNA polimeraz olarak en çok 

Thermus aquaticus izole edilir. Bu termofilik bir bakteridir ve “Taq DNA polimeraz” 

adı verilir (91). Bu Taq  polimerazın, reaksiyonun “termo-cycler” adı verilen özel 

cihazlarda otomatizasyonunu sağladığı bildirilmiştir (91). 
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PCR, her ne kadar oldukça hassas bir teknik olsa da bazı limitasyonlarının 

olduğu bilinmektedir (86). Bunlardan bazılarının PCR için gerekli Taq polimeraz 

gibi malzemelerin miktarlarının reaksiyon tamamlanmadan bitebileceği, 

kontaminasyona hassas bir yöntem olması olduğu bilinmektedir (92,93). 
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BĐREYLER VE YÖNTEM 

 

3.1 Hasta Seçimi 

Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum bölümünde çeşitli nedenlerle amniosentez uygulanan bireyler üzerinde 

yürütülmüştür. Çalışma en az 18 doğal dişi olan, amniosentez uygulanan, 

periodontitis hastası 34 bireyden; kontrol grubu en az 18 doğal dişi olan, amniosentez 

uygulanan, gingivitis hatası 16 bireyden oluşmuştur. Tüm bireylere yapılacak 

işlemler hakkında bilgi verildi ve onayları alındı. Ayrıca çalışma için Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Araştırmalar Yerel Etik Kurulu’ndan 18.12.2008 

tarihinde FON 08/60-28 numarası ile onay alınmıştır. 

 

3.2 Klinik Değerlendirmeler  

3.2.1 Hastaların Periodontal Durumlarının Belirlenmesi 

 Katılımcılara, sosyo demografik verileri değerlendirmek amacıyla yaş, 

eğitim düzeyi ve preterm ve DDA açısından bilinen risk faktörleri arasında olan 

sigara\ alkol kullanım durumları, daha önceki preterm hikayeleri ve preeklempsi 

hikayeleri soruldu.  

Çalışmaya katılan tüm hastaların periodontal durumlarının ve ağız hijyen 

seviyelerinin değerlendirilmesi için tüm dişlerden Löe ve Silness tarafından 

geliştirilen Plak Đndeksi (PI) (94)  , Gingival Đndeksi (GI) (95) , Kanama 

indeksi(BOP) (96) , cep derinliği (PD), dişeti çekilme miktarı (DEÇ) ve klinik 

ataçman seviyesi (CAL) değerleri Williams periodontal sondu kullanılarak 

kaydedildi. 

Löe  ve Sillness’ın Plak Đndeksi’ne göre; 

0: Dişeti bölgesinde hiç plak olmadığını, 

1: Serbest dişeti kenarına ve dişin komşu sahalarına yapışık film varlığını, 
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2: Dişeti kenarına, dişeti cebi içerisine ve komşu diş yüzeyine orta derecede yumuşak 

birikinti toplandığını, 

3: Dişeti kenarı üzerine, dişeti cebi içerisine ve komşu diş yüzeyine bol miktarda 

yumuşak birikinti toplandığını göstermektedir. 

   Gingival Đndekse göre; 

0: Sağlıklı dişeti, 

1: Hafif iltihap, renkte hafif değişiklik, hafif ödem varlığını ve sondlamada kanama 

olmadığını, 

2: Orta derece iltihap, kırmızılık, ödem, parlaklık ve sondlamada kanama varlığını, 

3: Şiddetli iltihap, kırmızılık, ödem, ülser ve kendi kendine kanamaya eğilim 

göstermeketedir. 

 Ainamo ve Bay’ın Kanama Đndeksi’ne göre; 

Sondlamada kanama periodontal sond yardımıyla sulkus içinde hafif bir basınç 

uygulamasını takiben her diş için pozitif ya da negatif olarak belirlendi. 

Pozitif: Sondlamada kanama varlığını, 

Negatif: Sondlamada kanama olmadığını gösterir. 

 Ölçümler sırasında sond dişin uzun aksına paralel olarak tutuldu. Her dişin 

distobukkal, bukkal, meziobukkal, distolingual, lingual ve mesiolingual 

bölgelerinden olamk üzere toplam altı bölgesinden Williams periodontal sondu 

kullanılarak milimetrik olarak PD ve DEÇ miktarları ölçüldü. Mine sement sınırı ile 

dişeti kenarı arasındaki mesafe DEÇ olarak belirlendi.  Klinik ataçman kaybı (CAL), 

PD değeri ile DEÇ değeri toplanarak hesaplandı. Milimetrik değerlerin tam 

olmaması durumunda bir üst değer alındı. Ayrıca bir diş için PD, DEÇ ve CAL 

değeri, ölçülen altı değerin ortalaması olarak belirlendi. Katılımcıya ait PD, DEÇ ve 

CAL değeri ise tüm dişlerin ortalamalarının toplanarak ağızdaki diş sayısına 

bölünmesiyle elde edildi. Bunun dışında PI ve GI değerleri, her dişin distobukkal, 

bukkal, mesiobukkal ve lingual yüzeylerinden elde edilen değerler toplanarak dörde 
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bölündü. Böylece ölçüm yapılan dişe ait PI ve GI değerleri elde edildi. Katılımcıya 

ait PI ve GI değeri ise her dişe ait değerlerin toplanarak ağızdaki diş sayısına 

bölünmesiyle elde edildi. Diğer bir indeks olan BOP ise sondlamada kanayan diş 

sayısının toplam diş sayısına bölünerek yüz ile çarpılmasıyla elde edilir ve kanayan 

bögelerin oranı % olarak hesaplandı.  

 Katılan bireyin periodontal hastalık sınıflamasına göre,  iki veya üç dişinde 

PD≥4 mm. ve aynı bölgede CAL≥3 mm. değerlerine sahip olan bireyler “lokalize 

periodontitis”, dört veya daha çok dişinde PD≥4 mm. ve aynı bölgede CAL≥3 mm. 

değerlerine sahip olan bireyler “generalize periodontitis” olarak belirlenmiştir(23) . 

Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı’nda amniosentez uygulanan bireyler, aynı gün içerisinde periodontal 

indeks değerlerinin belirlenmesi ve subgingival plak örneklerinin alınması için 

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’na davet 

edilmiştir.  

3.2.2 Subgingival Plak Orneklemesi 

Klinik periodontal muayeneden sonra, ağızda en derin sondlama derinliğine 

sahip dişler subgingival plak örneklemesi için seçilerek steril küretler yardımıyla var 

olan supra gingival plak uzaklaştırılmış ve pamuk rulolar ile izole edilerek hafifçe 

hava ile kurutulmuştur. Steril paper pointler (Diadent, Kore) cebin tabanına 

yerleştirilerek 20 saniye kadar beklenmiştir (21,97). Elde edilen plak örnekleri 0.1 ml 

1 M Tris-EDTA (TE) (10 mM Tris-HCL, 1 mM EDTA, pH 7.6) içen solüsyonun 

olduğu ependorf tüplere konulmuştur (3,74). Analiz zamanına kadar  -20°C’de 

saklanmıştır (98). 

3.3 Mikrobiyolojik Degerlendirme 

Toplanan amnion sıvısı ve subgingival plak örneklerinde, Porphyromonas 

gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Treponoma denticola, 

Tannerella forsythia, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, 

Campylobacter rectus, Eikenella corrodens varlığı PCR yöntemi kullanılarak 

saptanmaya çalışılmıştır.  
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Mikrobiyolojik analizler, Hacettepe Üniversitesi Đhsan Doğramacı Çocuk 

Hastanesi, Çocuk Mikrobiyoloji Laboratuarı’nda mevcut olan altyapı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. 

3.3.1 DNA Elde EdilmeProtokolü 

Bu protokol kan, plazma, serum ve vücut sıvılarından mikrosantrifüj 

kullanılarak total DNA elde edilmesine yönelik olarak kullanılmaktadır. 

Çalışmamızda PCR yöntemi sırasında DNA elde etmek için DNA Minikit 

(QIAGEN®, Germany) kullanılmıştır(99) . Üretici firmanın önerileri doğrultusunda, 

tüm santrifüj aşamaları oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir (15-25 °C). Çalışmaya 

başlamadan önce tüm örnekler oda sıcaklığında bekletilmiştir ve ısıtıcı blok 56 °C’ye 

ayarlanmıştır. Buffer AW1 ve Buffer AW2 etanol kullanılarak üretici firmanın 

belirttiği şekilde dilüe edilerek hazırlanmştır (Şekil 1). 

DNA izolasyonu için izlenen aşamalar şöyledir: 

1. 20 mikrolitre QIAGEN Proteaz (veya proteinaz k) 1.5 ml’lik mikrosantrifüj 

tüplerine pipetlenmiştir. .  

2. Üzerine  200 mikrolitre alınan örneklerden pipetlenmiştir. 

3. Son olarak üzerine 200 mikrolitre Buffer AL ekleyip, 15 saniye boyunca 

vorteksleyerek iyice karışması sağlanmıştır. Bu aşamada hücrelenin lizise 

uğraması sağlanmaktadır.  

4. 56 °C’lik sıcak su banyosu veya ısıtıcıda 10 dakika inkübe edilmiştir. Sıcaklık 

lizisin tam olarak gerçekleşmesini sağlamaktadır.  

5. Mikrosatrifüj tüpünün kapağının içinde oluşan damlacıkları uzaklaştırmak 

için 1.5 ml’lik tüplere kısa bir santrifüj işlemine tabi tutulmuştur.  

6. Örneklerin üzerine 200 mikrolitre etanol (%96-100) ekleyip, 15 saniye 

boyunca vorteksleyerek karışması sağlanmıştır. Tüp kapağının içinde oluşan 

damlacıkları uzaklaştırmak için 1.5 ml’lik tüpler tekrar kısa bir santrifüj 

işlemine tabi tutulmuştur.  

7. Elde edilen örnekler, 2 ml’lik QIAamp Mini spin kolonlara aktarılmıştır. 

Tüplerin kapakları kapatıldıktan sonra 8000 rpm’de 1 dakika santrifüj 

edilmiştir. QIAamp Min spin kolonların oturtulduğu toplama tüpleri 

değiştirilmiştir.  
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8. Spin kolonlara 500 mikrolitre Buffer AW1 eklenmiştir. Tüplerin kapakları 

kapatıldıktan sonra 8000 rpm’de 1 dakika santrifüj edildikten sonra alttaki 

toplama tüpleri tekrar değiştirilmiştir.  

9. 500 mikrolitre Buffer AW2 eklenerek, 14.000 rpm’de 3 dakika boyunca 

santrifüj edilmiştir . 

10. Toplama tüpleri değiştirilerek, 14.000 rpm’de 1 dakika boyunca santrifüj 

işlemi tekrarlanmıştır.  

11. Spin kolonlar 1.5 ml’lik mikrosantrifüj tüplerine yerleştirilmiştir. 200 

mikrolitre buffer AE eklenmiş ve oda sıcaklığında 1-5 dakika arası 

bekledikten sonra 8000 rpm’de 1 dakika santrifüj edilmiştir.  

12. Alttaki  mikrosantrifüj tüpünde toplanan ve DNA içeren sıvı kullanılıncaya 

kadar -20OC’de saklanmıştır.  
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Şekil 3.1 DNA Đzolasyon Protokolü 
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3.3.2 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) 

PCR yönteminde incelenmek istenen bölge çoğaltılır. Denatürasyon 

işleminden sonra tek zncir haline getirilen DNA, çoğaltılmak istenen gen bölgesine 

özgül primer bağlanarak yeni DNA zinciri sentezlenir.  

Çalışmamızın laboratuar aşamasında 50 farklı amniyotik sıvı ve aynı 

hastalara ait 50 subgingival plak örneğinde Porphyromonas gingivalis, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Treponoma denticola, Tannerella 

forsythia, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, Campylobacter rectus, 

Eikenella corrodens bakterilerinin varlığı  PCR yöntemi ile araştırılmıştır (33,100) . 

PCR yönteminde 45 µl karışım ve 5 µl DNA olacak şekilde toplam 50 µl karışım ile 

çalışılmıştır. Her bir bakteri için PCR karışımları ayrı ayrı hazırlanmıştır. Karışım 1X 

Taq buffer, 2,5 mM MgCl2, 0.2 mM her bir deoksinükleotid trifosfat (dATP, dCTP, 

dGTP, and dTTP), herbir primer çiftinden 30 pmol ve 0.5 U Taq DNA polimeraz 

(MBI Fermentaz, Kanada) içerecek şekilde hazırlanmıştır. Kullanılan primerlerin 

dizilimleri tablo 3.1’de verilmiştir. Amplifikasyon reaksiyonu 36 döngü olarak şu 

şekilde programlanmıştır:  

*Başlangıç denatürasyon 95°C’de 1 dak,   

*Amplifikasyon döngüsü denatürasyon 95°C’de 30 san,  

*Primer bağlanması 60°C’de 1 dak,  

*Uzama 72°C’de 1 dak,  

*Son uzama reaksiyonu 72°C’de 2 dak olarak hazırlanmıştır  

Amplifikasyon reaksiyonu thermal cycler (Flexigene, Techne) ile yapılmıştır.  

Amplifikasyon reaksiyonu sonucunda elde edilen ampifikasyon ürünlerinden 

10 µl,  l0 µl yükleme tamponu (Orange G) ile karıştırılmış ve toplam 20 µl ürün 

%1,5 ‘luk agaroz  jele yüklenmiştir.  Agaroz jel 1xTAE (Tris-Asetik Asit-EDTA) ve 

5 µM etidiyum Bromür çözeltisi ile boyanmıştır. 100V’ta bir saat boyunca 

elektroforez akımına tabi tutulmuştur. Elektroforez işlemi sonucunda farklı 

büyüklükteki DNA fragmanlarının oluşturduğu bantlar jel  görüntüleme sistemi 
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(KODAK Gel Logic 200, New York, USA)  ile görüntülenmiştir. Moleküler standart 

olarak φx174 kullanılmıştır.  

Tüm mikroorganizmaların varlığı PCR ürünlerinin yürütülmesinden sonra 

görülen bantların baz çifti (bp) büyüklüklerine göre karar verilmiştir. Beklenilen bp  

büyüklükleri tablo 3.1’de verilmiştir (33).  

Tablo 3.1  PCR’da kullanılan Primerlerin Dizilimleri 

 Primer Çiftleri  5’-3’ Amplifikasyon 
Büyüklüğü 

A. actinomycetemcomitans 5’-GCT AAT ACC GCG TAG 
AGT CGG-3’ 
5’-ATT TCA CAC CTC ACT 
TAA AGG T-3’ 

443 bp 

T. forsythia 5’-GCG TAT GTA ACC TGC 
CCG CA-3’ 
5’-TGC TTC AGT GTC AGT TAT 
ACC T-3’ 

641 bp 

C.  rectus 

 

5’-TTT CGG AGC GTA AAC 
TCC TTT TC-3’ 
5’- TTT CTG CAA GCA GAC 
ACT CTT-3’ 

598 bp 

F. nucleatum 5’-GAA GAA ACA AAT GAC 
GGT AAC AAC-3’ 
5’-GTC ATC CCC ACC TTC CTC 
CT-3’ 

705 bp 

E. corrodens 

 

5’-CTA ATA CCG CAT ACG 
TCC TAA G-3’ 
5’-CTA CTA AGC AAT CAA 
GTT GCC C-3’ 

688 bp 

P. gingivalis 

 

5’-AGG CAG CTT GCC ATA 
CTG CG-3’ 
5’-ACT GTT AGC AAC TAC 
CGA TGT-3’ 

404 bp 

P.  intermedia 

 

5’-AAC GGC ATT ATG TGC 
TTG CAC-3’ 
5’-CTC AAG TCC GCC AGT 
TCG CG-3’ 

589 bp 

T.  denticola 

 

5’-TAA TAC CGA ATG TGC 
TCA TTT ACA T-3’ 
5’-TCA AAG AAG CAT TCC 
CTC TTC TTC TTA-3’ 

316 bp 
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3.4. Đstatisitksel Analizler 

Tanımlayıcı istatistik olarak, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde, sürekli 

değişkenler için ortalama ve standart sapma ile ortanca ve çeyrekler arası genişlik 

(ÇAG) istatistikleri  kullanıldı. 

Gruplar arasında kategorik değişkenler açısından fark olup olmadığı “Ki-Kare 

Testi” ile değerlendirildi (101). Sürekli değişkenler için “Welch ANOVA, Kruskal-

Wallis Testleri” gruplar arası farklılığı tespit etmekte kullanıldı (101). Đki grup 

kaşılaştırılmasında “Bağımsız Gruplarda T Testi” kullanıldı(101) . Đlgilenilen bakteri 

varlığına etki ettiği düşünülen faktörlerin belirlenmesinde “Adımsal Lojistik 

Regresyon Analizi” kullanıldı (102). 

Bazı değişkelerin dağılımları ve gruplar arasındaki farklılıkları görebilmek 

için “Kutu-Çizgi Grafiği” kullanıldı.  

Đstatistiksel değerledirmeler yapılırken “PASW Statistics 18” programı 

kullanıldı 
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BULGULAR 

 

Çalışmamız, Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim Dalı’nda amniosentez uygulanan toplam 50 bireyin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin periodontal durumları Hacettepe 

Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda incelenmiş ve 

subgingival plak örnekleri toplanmıştır. Amniotik sıvı örnekleri Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Anabilim Dalı’nda amniosentez işlemi sırasında elde edilmiştir. 

Subgingival plak ve amniotik sıvı örneklerinde A. actinomycetemcomitans, T. 

forsythia, C. rectus,  F. nucleatum,  E. corrodens,  P. gingivalis, P. intermedia ve T. 

denticola bakterilerinin varlığı PCR yardımıyla incelenmiştir. 

4.1 Çalışma Gruplarının Belirlenmesi: 

Çalışmaya katılan bireylerin periodontal durumlarını belirlemek amacıyla  PI 

, GI, BOP, PD, CAL  değerleri kaydedilmiştir. Çalışma sonucunda bireyler gingivitis 

(G), lokalize periodontitis (LP) ve generalize periodontitis (GP) hastası olarak 

sınıflandırılmıştır. Gingivitis grubunda 16, lokalize periodontitis grubunda 10 ve 

generalize periodontitis grubunda 24 hasta olmak üzere toplam 50 hasta çalışmaya 

dahil edilmiştir. Sınıflamada PD ve CAL değerleri göz önüne alınmıştır. Katılan 

bireyler periodontal hastalık sınıflamasına göre, herhangi bir bölgede sondlamada 

kanama görülen ve ataçman kaybı olmayan bireyler “gingivitis”,  iki veya üç dişinde 

PD≥4 mm. ve aynı bölgede CAL≥3 mm. değerlerine sahip ise “lokalize 

periodontitis”, dört veya daha çok dişinde PD≥4 mm. ve aynı bölgede CAL≥3 mm. 

değerlerine sahip ise “generalize periodontitis” olarak belirlenmiştir(23) . 

Amniosentez işlemi esnasında 2 ml. sıvı örneği alındıktan sonra katılımcılara 

çalışmanın amacı anlatılarak Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 

Periodontoji Anabilim Dalı’na klinik muayenelerinin yapılması ve subgingival plak 

örneklerin elde edilmesi amacıyla davet edilmiştir.  Aydınlatılmış onam alınan 

hastalardan elde edilen amniotik sıvı ve subgingival plak örneklerinde sağlıklı ve 

periodontal hastalığı olan bireylerin subgingival plak örnekleri ve amniotik sıvı 

örneklerinde A. actinomycetemcomitans, T. forsythia,  C. rectus,  F. nucleatum,  E. 
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corrodens,  P. gingivalis, P. intermedia ve T. denticola bakterilerinin varlığı PCR 

yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 

4.2 Klinik Bulgular 

4.2.1.Sosyo-Demografik Veriler: 

Yaş: Çalışmaya katılan bireylerin ortanca-ÇAG değerleri, G grubunda 35-8,  LP 

grubunda 35-11 ve GP grubunda 34-8 olarak bulundu. Tüm çalışma grupları ve 

kontrol grubu arasında yaş ortalamaları açısından istatistiksel olarak farklılık 

saptanmadı (p>0.05 ) (Tablo 4.1). 

Eğitim Düzeyi: Katılımcıların eğitim düzeyinin dağılımları G grubunda, %32,2 

düşük (ilköğretim), %18,8 orta (lise) ve %50 yüksek (üniversite) düzeyde, LP 

grubunda %40 düşük (ilköğretim), %10 orta (lise) ve %50 yüksek (üniversite) 

düzeyde ve GP grubunda ise %16,7 düşük (ilköğretim), %16,7 orta (lise) ve %66,7 

yüksek (üniversite) düzeydedir. Gruplar arasında eğitim düzeyi yönünden anlamı bir 

farklılık gözlenmemiştir (p>0.05) (Tablo 4.1) 

Preterm Hikayesi: Çalışmaya katılan bireylerin daha önceki preterm ve DDA’ya 

sahip bebek dünyaya getirmiş olma oranları gruplara göre G grubunda %6,3, LP 

grubunda %30 ve GP grubunda % 8,3 olarak belirlenmiştir. Gruplar arasında 

istatistiksel açıdan farklılığa rastlanmamıştır ( p>0.05 ) (Tablo 4.1). 

Sigara: Katılımcıların hamilelikleri esnasında sigara kullanma oranlarına 

bakıldığında G ve LP grubunda hamilelikleri süresince sigara kullanan bireye 

rastlanmazken, GP grubunda bireylerin %12,5’i hamilelik süresince sigara 

kullanmaktadır. Ancak istatistiksel olarak gruplar arasında fark yoktur ( p>0.05 ) 

(Tablo 4.1). 

Preeklempsi: Katılımcılardan GP grubunda 2 kişi, G grubunda ise 1 kişi de olmak 

üzere toplam 3 bireyde preeklempsiye rastlanmıştır.  
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Tablo 4.1 Katılımcıların sosyo-demografik verileri 

 G(n=16) LP(n=10) GP(n=24) p değeri 

Yaş 

(ortanca-ÇAG) 

 

35-8 

 

35-11 

 

34-8 

 

p>0.05 

Eğitim Düzeyi 

Düşük 

(ilköğretim) 

(%) 

 

32,2 

 

40 

 

16,7 

 

p>0.05 

Eğitim Düzeyi 

Orta (lise) (%) 

 

18,8 

 

10 

 

16,7 

 

p>0.05 

Eğitim Düzeyi 

Yüksek 

(üniversite) (%) 

 

50 

 

50 

 

66,6 

 

p>0.05 

Preterm 

Hikayesi (%) 

 

6,3 

 

30 

 

8,3 

 

p>0.05 

Sigara(%) 0 0 12,5 p>0.05 

    ÇAG: Çeyrekler arası genişlik 

 

4.2.2 Klinik Đndeksler: 

PI: Ortalama plak indeksi±standart sapma değerleri, G, LP ve GP gruplarında 

sırasıyla 0.45±0.34, 0.79±0.3 ve 0.83±0.4 olarak belirlendi. G ve LP grupları 

arasında önemli farklılık izlenmezken, GP grubunun değeri G ve LP grubuna göre 

anlamlı derecede yüksek bulundu(p<0.05)(Tablo 4.2) (Şekil 4.1). 

GI: Gingival indeks için ortanca-çeyrekler arası genişlik (ÇAG) değerleri, G, LP ve 

GP gruplarında sırasıyla 0.345-0.23, 0.68-0.22 ve 0.59-0.49 olarak belirlendi. G 

grubu LP ve GP grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük değerlere 

sahipken, LP ve GP grupları arasında anlamlı bir fark görülmedi. (Tablo 4.2) (Şekil 

4.2). 
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PD: Ortalama cep derinliği±standart sapma değerleri, G, LP ve GP gruplarında 

sırasıyla 1,76±0,24, 2,03±0,11 ve 2,27±0,36 olarak belirlendi. Gruplar arası 

karşılaştırma yapıldığında, her üç grubun değerlerinin de istatistiksel olarak 

birbirinden farklı olduğu görüldü. Đstatistiksel olarak GP grubu diğer iki gruptan 

önemli derecede yüksek, LP grubu G grubundan önemli derecede yüksek ve GP 

grubundan önemli derecede düşük, G grubu ise diğer iki gruptan anlamlı derecede 

daha düşük değerlere sahip olarak bulundu (p<0.001) (Tablo 4.2) (Şekil 4.3). 

BOP: Sodlamada kanama olan alanların yüzdelerinin ortanca-ÇAG değerleri, G, LP 

ve GP grupları için sırasıyla 27,5-28 48-55 ve 45,5-39 olarak bulundu. Đstatistiksel 

olarak G ve GP grubu arasında anlamlı farklılık saptandı. GP grubunda BOP değeri 

G grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu(p<0.05). G ve LP ile GP ve LP grubu 

arasında farklılığa rastlanmadı. (Tablo 4.2) (Şekil 4.4). 

CAL: Ortalama ataçman kaybı ± standart sapma değerleri G, LP ve GP grupları için 

sırasıyla 1.8±0.24, 2.08±0.15 ve 2.29±0.37 olarak bulundu. G grubu ile diğer iki grup 

arasında anlamlı derecede farklılık izlendi (p<0.05). G grubu LP ve GP grubuna göre 

önemli derecede düşük değerlere sahipken, GP ve LP grupları arasında anlamlı 

farklılık bulunmadı (p<0.001)(Tablo 4.2) (Şekil 4.5). 

PD≥4 mm.: Ln(PD≥4 mm) değeri için ortalama±standart sapma değerleri G, LP ve 

GP grupları için sırasıyla 0, - 4,36±0,54 ve - 2,64±0,74 olarak bulundu. LP ve GP 

arasında PD≥4 mm. olan alanların görülme sıklığı açıından istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık saptandı (p<0.05) (Tablo 4.2). 
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                        Tablo 4.2  Katılımcıların Periodontal Klinik Bulguları  

 G 

(n=16) 

LP 

(n=10) 

GP 

(n=24) 

p değeri 

PI 

(ort±SD) 

 

0,45±0,34 

 

0,79±0,3 

 

0,83±0,4* 

 

p<0.05 

GI 

(ortanca-
ÇAG) 

 

0,345-0,23* 

 

0,68-0,22 

 

0,59-0,49 

 

p<0.05 

BOP 

(%) 

(ortanca-
ÇAG) 

 

27,5-28** 

 

45,5-39 

 

48-55** 

 

p<0.05 

PD 

(ort±SD) 

             

1,76±0,24*** 

            

2,03±0,11*** 

            

2,27±0,36*** 

              

p<0.001 

CAL 

(ort±SD) 

            

1,8±0,24* 

            

2,08±0,15 

            

2,29±0,37 

              

p<0.001 

Ln(PD≥4) 

(ort±SD) 

       -                  - 4,36±0,54** - 2,64±0,74**                 

p<0.05 

Kayıp diş 
sayısı 

(ortanca-
ÇAG) 

                         

1-3 

                         

0-1 

                         

1-3 

                

p>0.05 

 

 ort±SD: Ortalama±Standart Sapma 

    ÇAG: Çeyrekler arası genişlik 

   *Diğer iki gruptan istatistiksel olarak farklı,  

** Birbirinden istatistiksel olarak farklı iki grup,  

*** Her üç grup da istatistiksel olarak birbirinden farklı 
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*  Farkı yaratan grup (diğer gruplara göre farklı olan grup) 

Şekil 4.1 Gruplar arasında PI değerinin dağılımı 

 

* 
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*: Farkı yaratan grup (diğer gruplara göre farklı olan grup) 

O : Aşırı değer 

     : Çok aşırı değer 

Şekil 4.2 Gruplar arasında GI değerinin dağılımı 

 

 

* (p<0,05) 
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                                     Şekil 4.3 Gruplar arasında PD değerinin dağılımı 

* 

* 
* 
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**: G ve GP arasında istatistiksel anlamlı fark 

Şekil 4.4 Gruplar arasında BOP değerinin dağılımı 

 

** 

** 
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 *: Farkı yaratan grup (diğer gruplara göre farklı olan grup) 

Şekil 4.5 Gruplar arasında CAL  değerinin dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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4.3 Laboratuar Bulguları 

Đncelenen patojenlerin subgingival plak bulunma oranları tablo 4.3’te amnion 

sıvısında bulunma oranları ise tablo 4.4’te verilmiştir. 

Tablo 4.3 Bakterilerin Subgingival Plakta Bulunma Oranları (%) 

 G LP GP Toplam 

A. actinomycetemcomitans  % 31,3 %50 %54,2 %46 

T. forsythia %43,8 %80 %95,8 %76 

C.  rectus %43,8 %80 %83,3 %70 

T.  denticola %12,5 %30 %37,5 %28 

P.  intermedia %31,3 %60 %62,5 %52 

P.  gingivalis %18,8 %70 %62,5 %50 

E.  corrodens %31,3 %50 %54,2 %46 

F. nucleatum %50 %90 %95,8 %80 

 

Tablo 4.4  Bakterilerin Amnion Sıvısında Bulunma Oranları (%) 

 G LP GP Toplam 

A. actinomycetemcomitans % 0 % 0 %0 %0 

T. forsythia % 0 % 0 %8,3 %4 

C.  rectus % 0 % 0 %12,5 %6 

T.  denticola % 0 % 0 %0 %0 

P.  intermedia % 0 % 0 %0 %0 

P.  gingivalis % 0 % 0 %4,2 %2 

E.  corrodens % 0 % 0 %0 %0 

F. nucleatum % 0 % 0 %8,3 %4 
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*istatistiksel olarak diğer iki gruptan farklı 

Şekil 4.6  Bakterilerin Subgingival Plakta Bulunma Oranları (%) 

 

Şekil 4.7 Bakterilerin Amnion Sıvısında Bulunma Oranları (%) 

* * 

* 

* 
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4.3.1 Bakterilerin Subgingival Plakta Bulunma Oranları  

A. actinomycetemcomitans: Bakterinin subgingival plakta bulunma oranı G, LP ve 

GP grubu için sırasıyla %31.3, %50 ve %54.2 ve çalışılan tüm hastalar için  %46 

olarak bulundu (Tablo 4.3). Ancak bu oranlar her üç grup için de istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmadı (p>0.05). 

T. forsythia: Bakterinin subgingival plakta bulunma oranı G, LP ve GP grubu için 

sırasıyla %43.8, %80 ve %95.8 ve çalışılan tüm hastalar için  %76 olarak bulundu 

(Tablo 4.3). Đstatistiksel olarak G grubunda, LP ve GP grubundan daha düşük oranda 

bakteri olduğu görüldü. (p<0.05) 

C.  rectus: Bakterinin subgingival plakta bulunma oranı G, LP ve GP grubu için 

sırasıyla %43.8, %80 ve %83.3 ve çalışılan tüm hastalar için  %70 olarak bulundu 

(Tablo 4.3). Đstatistiksel analiz sonucunda G grubunda, LP ve GP grubundan anlamlı 

derecede daha düşük oranda bakteri olduğu görüldü. (p<0.05) 

T.  denticola: Bakterinin subgingival plakta bulunma oranı G, LP ve GP grubu için 

sırasıyla %12.5, %30 ve %37.5 ve çalışılan tüm hastalar için  %28 olarak bulundu 

(Tablo 4.3). Ancak bu oranlar her üç grup için de istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmadı (p>0.05). 

P.  intermedia: Bakterinin subgingival plakta bulunma oranı G, LP ve GP grubu için 

sırasıyla %31.3, %60 ve %62.5 ve çalışılan tüm hastalar için  %52 olarak bulundu 

(Tablo 4.3). Ancak bu oranlar her üç grup için de istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmadı (p>0.05). 

P.  gingivalis: Bakterinin subgingival plakta bulunma oranı G, LP ve GP grubu için 

sırasıyla %18.8, %70 ve %62.5 ve çalışılan tüm hastalar için  %50 olarak bulundu 

(Tablo 4.3). Đstatistiksel analiz sonucunda G grubunda, LP ve GP grubundan anlamlı 

derecede daha düşük oranda bakteri olduğu görüldü. (p<0.05) 

E.  corrodens: Bakterinin subgingival plakta bulunma oranı G, MP ve P grubu için 

sırasıyla %31.3, %50 ve %54.2 ve çalışılan tüm hastalar için  %46 olarak bulundu 

(Tablo 4.3). Ancak bu oranlar her üç grup için de istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmadı (p>0.05). 
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F. nucleatum: Bakterinin subgingival plakta bulunma oranı G, MP ve P grubu için 

sırasıyla %50, %90 ve %95.8 ve çalışılan tüm hastalar için  %80 olarak bulundu 

(Tablo 4.3). Đstatistiksel analiz sonucunda G grubunda, LP ve GP grubundan anlamlı 

derecede daha düşük oranda bakteri olduğu görüldü. (p<0.05) 

4.3.2 Grup içi karşılaştırma 

G grubunda subgingival plakta en çok F. nucleatum (%50), LP grubunda F. 

nucleatum (%90) ve GP grubunda ise T. forsythia ve F. nucleatum (95.8) olarak ve 

tüm hastalar içinde  F. nucleatum (%80) olarak bulundu. 

4.3.3  Bakterilerin Amnion Sıvısında Bulunma Oranları (%) 

A. actinomycetemcomitans: Katılımcıların hiç birisinin amnion sıvısında A. 

actinomycetemcomitans bakterisine rastlanmadı (Tablo 4.4).  

T. forsythia: G ve LP gruplarında amnion sıvısında  T. forsythia’a rastlanmadı ancak 

GP grubunda %8,3 oranında  tespit edildi(Tablo 4.4). 

C.  rectus: G ve LP gruplarında amnion sıvısında  C.  rectus’a rastlanmadı ancak GP 

grubunda %12,5 oranında tespit edildi(Tablo 4.4). 

T.  denticola: Katılımcıların hiç birisinin amnion sıvısında T.  denticola’ya  

rastlanmadı (Tablo 4.4).  

P.  intermedia: Katılımcıların hiç birisinin amnion sıvısında P.  intermedia’ya 

rastlanmadı (Tablo 4.4).  

P.  gingivalis: G ve LP gruplarında amnion sıvısında  P.  gingivalis’e rastlanmadı. 

Ancak GP grubunda %4,2 oranında tespit edildi(Tablo 4.4). 

E. corrodens: Katılımcıların hiç birisinin amnion sıvısında E. corrodens varlığına 

rastlanmadı (Tablo 4.4). 

F. nucleatum: G ve LP gruplarında amnion sıvısında F. nucleatum varlığına 

rastlanmadı. Ancak GP grubunda %8,3 oranında tespit edildi(Tablo 4.4). 
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Amnion sıvısında GP grubu içinde 3 hastada bakteriye rastlanmıştır. Subgingival 

plakta rastlanan bakterilerin bir kısmına amnion sıvısında da rastlanmıştır. Bu 

hastalar için amnion sıvısı ve plakta PCR ile tespit edilen bakteriler tablo 4.5’te ve bu 

bakterilerin DNA’larına ait bant görüntüleri şekil 4.8’de gösterilmiştir. 

Tablo 4.5 Amnion sıvısında bakteri (+) olan hastaların subgingival plak bakteri 

profilleri 

 1. HASTA 2.HASTA 3.HASTA 

PLAK A.S. PLAK A.S. PLAK A.S. 

A. actinomycetemcomitans + - - - + - 

  T. forsythia + + + - + + 

C.  rectus + + + + + + 

T.  denticola - - + - - - 

P.  intermedia + - + - + - 

P.  gingivalis + - + - + + 

E.  corrodens - - - - + - 

F. nucleatum + + + - + + 
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4.3.3 Korelasyon Analizi: 

Bakteri bulunma oranı ve klinik indeksler arasındaki korelasyonlar 

araştırılırken “Adımsal Lojistik Regresyon Analizi” yöntemi kullanılmıştır. 

Yapılan bu analize göre her üç grup için de plakta  T. forsythia bulunma oranı 

ile PD≥4 mm. olan alanlar arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. PD≥4 mm. olan 

alanların oranı arttıkça plakta T. forsythia bulunma oranı da artmaktadır (p<0.05). 

Ayrıca her üç grup için de plakta P.  gingivalis bulunma oranı ile GI arasında 

pozitif korelasyon bulunmuştur. GI değeri arttıkça plakta P. gingivalis bulunma oranı 

da artmaktadır (p<0.05). 

Yine her üç grupta da GI ile plakta C. rectus bulunma sıklığı arasında pozitif 

korelasyon olduğu görülmüştür(p<0.05). 

Klinik indeksler ile bakteri bulunma oranı arasında yapılan analizlerde her üç 

grup için de F. nucleatum’un plakta bulunma oranının BOP ile pozitif korelasyon 

gösterdiği görülmüştür (p<0.05). 

Bunların dışında plakta A. actinomycetemcomitans bulunma oranının CAL 

değeri ile pozitif korelasyon gösterdiği bulunmuştur (p<0.05) 
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Şekil 4.8 Amnion sıvısı örneğinde periodontal bakteri izole edilen hastaların plak 

ve amnion sıvısına ait PCR görüntüsü 

 

 

Subgingival Plak Amnion Sıvısı 

 A.a   P.g   T.f    C.b   P.i    F.n   E.c  T.d  A.a   P.g  T.f    C.b   P.i    F.n   E.c   T.d 

Subgingival Plak Amnion Sıvısı 
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TARTIŞMA 

 

Maternal periodontitisin fetus üzerine olası etkilerini araştıran çalışmalarda, 

periodontal hastalıkta var olan bakteriler ve/veya ürünlerinin doğrudan veya dolaylı 

olarak gebelik sürecini ve fetal gelişimi etkileyebildiği rapor edilmiştir (38,103,104). 

Çalışmamızda incelenen sosyal ve demografik veriler arasında, çalışılan her üç grup 

arasında da farklılık izlenmedi. Bu çalışmanın homojenliği açısından önemli bir 

kriterdir. Çünkü preterm ve DDA açısından  ileri yaş, sigara-alkol kullanımı, çoklu 

gebelikler, bakteriyel vajinozis, eğitim düzeyi ve daha önceki preterm ve DDA’lı 

doğumların risk faktörü olduğu bilinmektedir(105). Çalışmamıza katılan bireylerde 

alkol kullanımı, bakteriyel vajinozis ve çoklu gebeliğe rastlanmamıştır. 

Moore ve arkadaşları, 2005 yılında yaptıkları vaka – kontrol çalışmasında, 

periodontal hastalığın şiddeti ile preterm ve DDA arasında herhangi bir ilişki 

olmadığını, fark bulan çalışmaların da düşük sosyo-ekonomik düzeyde ve düşük 

eğitim düzeyine sahip, ırksal bakımdan yüksek riskli (Afrikan-Amerikan) ve 

periodontal durumları kötü olan gruplar üzerinde yürütüldüğünü bildirmişlerdir 

(106). Çalışmamıza katılan bireylerin her üç grupta da en az yarısının üniversite 

mezunu olup, beyaz ırka mensup bireylerden oluşmakta ve katılımcılarda başlangıç 

halinde ve orta düzeyde periodontitis mevcuttur. Klinik indekslere bakıldığında PD 

ortalamalarının G, LP ve GP grupları için sırasıyla 1.76, 2.03 ve 2.27 olduğunu 

görülmektedir. Literatüre bakıldığında,  periodontitis ile preterm ve DDA arasında 

ilişki bulan çalışmalardan Offenbacher ve arkadaşlarının yapmş oldukları vaka 

kontrol çalışmasında, katılımcı grupları arasında periodontal durumu en sağlıklı olan 

grupta PD ortalamasının 2.87 mm. olduğunu ve vaka grubunun ortalamasının da 3.17 

olduğu bildirilmiştir (8). Offenbacher’ın çalışmasında “en sağlıklı” grubun 

ortalaması, bu çalışmada incelenen GP grubunun PD ortalamasından yüksektir. 

Davenport ve arkadaşlarının 2002 yılında yapmış oldukları çalışmada da kontrol 

bireylerinde ortalama PD değeri 3.85 iken, preterm doğum yapmış olan vaka 

grubunda 3.72 mm. olup periodontal hastalık seviyesi çalışmamızdan yüksektir(75) . 

Lopez ve arkadaşlarının 2002 yılında yapmış oldukları ve 351 katılımcıyla 

gerçekleşen, periodontal tedavinin preterm ve DDA üzerindeki etkisini araştıran 
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çalışmada da ortalama PD değerleri tedavi grubunda başlangıçta 2.71  ve kontrol 

grubunda 2.94 olduğu bildirilmiş, çalışmanın sonuçlarına göre periodontal tedavi ile 

preterm ve DDA insidansını azaltmanın mümkün olabileceği rapor edilmiştir(2) . 

Çalışmamızda yer alan bireylerin periodontal durumları incelendiğinde ortalama PD 

değerlerinin literatürde bu konuda yapılan çalışmaların çoğunluğundan düşük 

değerlerde olduğu izlenmektedir. Çalışmamızın sonuçlarının, ortalama PD değeri 

yönünden de Moore ve arkadaşlarının 2005 yılında yapmış oldukları çalışmaya 

benzerlik gösterdiği görülmüştür (106). Katılımcıların çoğunluğun beyaz ırk 

mensuplarının oluşturduğu ve ortalama PD değerlerinin 37 haftadan önce doğum 

yapan  vaka grubunda 2.20,  37 haftadan daha fazla gebelik süreci yaşayan kontrol 

grubunda da 2.27 olduğu belirtilmiştir. Bu sonuçlar ortalama PD değeri yönünden 

çalışmamızla uyum göstermektedir. Çalışmamız ile diğer çalışmalar arasındaki bu 

farklıkların, periodontal hastalık sınflamasında kullanılan kriterlerin farklılığı, eğitim 

düzeyi ve ırksal farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Çalışmamızın sonuçları incelendiğinde, değerlendirilen klinik indeksler 

bakımından gruplar arasında istatistiksel yönden anlamlı farklar olduğu görülmüştür. 

Örneğin PD bakımından her üç grup da birbirinden farklılık göstermektedir. GP 

grubunda PD değeri en yüksek, LP grbunda, G grubuna göre yüksek, GP grubuna 

göre düşük, G grubunda ise diğer iki gruptan daha düşük değerler olduğu 

görülmüştür. Ayrıca BOP yüzdesi bakımından GP grubu, G grubundan önemli 

derecede daha yüksek değerlere sahiptir. Gruplar arası değerlendirmede GI değeri G 

grubunda diğer iki gruba göre önemli derecede daha düşük değere sahipken yine 

CAL değeri de G grubunda diğer iki peridontitis grubuna göre daha düşük 

değerlerdedir. Literatürde bu konuyla ilgili olarak bulgularımızı destekler nitelikte 

bir çok çalışma bulunmaktadır(98,107,108) Van Winkelhoff ve arkadaşlarının 2002 

yılında ile  periodontal yıkımı radyolojik olarak incelenen ve periodontal yıkımı 

olmayan 94 kişiyi dahil ettikleri çalışmalarında, ortalama kanama indeksi ve PD 

bakımından periodontitis grubunun, periodontal yıkım olmayan gruba göre önemli 

derecede yüksek değerlere sahip olduğunu bildirilmiştir (107). Çalışmamızda 

hastaların kemik kayıplarının değerlendirilmesinde hamilelerde oluşabilecek riskler 

nedeniyle radyolojik inceleme yapılamamış, sadece klinik değerlendirme yapılmıştır. 

Adriaens ve arkadaşları, 2009 yılında yayımladıkları çalışmalarında orta şiddette 
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periodontitise sahip ve gingivitis hastası hamile kadınları, hamileliklerinin 12. 

haftasında PD ve BOP yönünden incelenmiştir (98). Sonuçta katılımcıların BOP(+) 

olan alanların yüzdesi 40.1±18.2’dir. Bu sonuç çalışmamızdaki her iki  periodontitis 

grubunun sonuçlarıyla paralellik göstermekte olup, BOP(+) olan alanları yüzde 

değerinin ortanca ve ÇAG değeri LP grubu için 45.5-39 ve GP grubu için 48-55’dir. 

Colombo ve arkadaşları, 2002 yılında, tedavi edilmemiş 25 kronik peridontitis 

hastası ve 14 periodontal yönden sağlıklı bireyi incelemişler ve periodontitis 

hastalarının, hastalık göstergesi olarak kabul edilen PD, CAL, BOP ve PI 

bakımından, sağlıklı gruba göre önemli derecede yüksek değerlere sahip olduklarını 

bildirmişlerdir (108).  

Radnai ve arkadaşları, 2004 yılında yayımladıkları çalışmalarında, erken 

lokalize periodontitisin hamilelik üzerine etkilerini incelemişlerdir (109). Çalışmaya, 

preterm doğum tehditi olan ve/veya DDA’lı bebek dünyaya getiren 44 kadın ile 

normal sürede ve normal doğum ağırlığında bebek dünyaya getiren 41 birey dahil 

edilmiştir. En az bir bölgede PD≥4 mm. ve BOP≥ %50 olan bireyler lokalize 

periodontitis hastası olarak kabul edilmiştir. Radnai ve arkadaşlarının yaptıkları 

çalışmada, ortalama PI değerlerinin, gruplarda test ve kontrol grubu için sırasıyla 

0.79 ve 0.67 olduğu ve gruplar arasında fark olmadığı belirtilmiştir. Bu ortalama 

değerlerle çalışmamızdaki ortalama PI değerleri  paralellik göstermektedir.  

2008 yılında Manau ve arkadaşlarının yaptıkları bir derlemede, periodontal 

hastalık ve preterm ve DDA arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar arasında çelişkili 

sonuçlar olduğu ve bu çelişkilerin, periodontal hastalıkların farklı tanımlanmasından 

ileri geldiği bildirilmiştir (110). Bu çalışmada ele alınan 14 farklı periodontal hastalık 

sınıflandırması incelendiğinde, periodontitisli hastaların preterm ve DDA 

prevalansının, seçilen periodontal hastalık tanımlamasına bağlı olarak %2.2 ile 

%70.8 arasında değişkenlik gösterdiği bildirilmiştir. Çalışmamızda kullanılan 

periodontal hastalık sınıflaması, Armitage’in 2004 yılında yayınladığı bir derlemeden 

alınan ve PD ve CAL değerlerine dayanan bir sınıflamadır. Çalışmamızda CAL ve 

PD’ye dayanan bir sınıflama sistemi kullamamızın nedeni periodontitis grubunda 

BOP değerleri bakımından %50’den az değere sahip olan bireylerin gözardı 

edilemeyecek sayıda (LP grubunda 7/10 ve GP grubunda 13/24) olmasıdır. Radnai 
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çalışmasında, periodontal hastalık sınıflamasında PD ve BOP değerlerine dayanan 

bir sınıflama kullandığını ve çalışmanın sonucunda BOP’nin preterm doğumla ilgili 

en önemli faktör olduğunu rapor etmiştir. Literatürde PD’nin yanısıra CAL değerini 

periodontitis kriteri olarak kullanan çalışmaların olduğu görülmüştür (72,111). 

Ancak Radnai’ye göre CAL periodontal hastalığın varlığını gösterirken hastalığın 

aktif fazı hakkında yeterince bilgi sunmamaktadır. Periodontitisin aktif fazındaki 

kanamanın anlamının, cep epitelinin bütünlüğünün bozulduğunu bakteri ve/veya 

ürünlerinin konak dokulara geçiş yapabildiği, ayrıca PD değerinin de cebin iç 

yüzeyinde bakterilerin ve/veya toksinlerinin geçiş yapabileceği yüzey alanını 

belirtmesi bakımından önemli olduğunu ileri sürmektedir. Çalışmamızda istatistiksel 

olarak önemli bulunmamakla birlikte, amnion sıvısında bakteri bulunan bireylerin 

BOP değerleri en az %90’dır. Bu sonuç da bu bireylerde hastalık aktivitesinin yüksek 

olduğunu ve bakterilerin yeterince geçiş yapabileceği ülsere epitel alan olduğunu 

düşündürmektedir.  

Lieff ve arkadaşlarının, 2004 yılında yaptıkları uzun döenmli takip 

çalışmasının sonucunda, periodontal hastalığın hangi seviyede hamileliğin sonuçları 

üzerinde etkili olabilecek periodontal bakteri salınımı sağlayacağının tam olarak 

bilinmediği rapor edilmiştir (112) . Çalışmamızda amnion sıvısından bakteri izole 

edilen hastaların BOP değerlerinin en az %90 olması, fetal ortama bakteri geçişinin 

hastalık aktivitesinin yüksek olduğu bireylerde gerçekleşebileceğini 

düşündürmektedir. 

Katılımcıların subgingival plakları ve amniotik sıvılarındaki bakteri varlığı 

PCR yöntemi ile incelendi. Gram boyama ve kültür gibi geleneksel mikrobiyolojik 

yöntemleri intra-amniotik enfeksiyonlarda, düşük bakteriyel miktar, amniotik sıvının 

bakteriostatik özelliği ve bazı bakteri türlerinin kültür ortamında üretimin zor olması 

gibi nedenlerle sınırlı yarar sağladığı gösterilmiştir (113). Ayıca kültür yöntemi, 

üretilmesi planlanan bakterinin canlılığını koruması ve uygun taşıma ortamının 

gerekliliği bakımından PCR yönteminden çok daha hassas çalışılması gereken bir 

yöntemdir (114). PCR’nin, kültüre kıyasla bakteri tespiti için alt sınırı 25-100 

hücreye kadar olduğu, kültür yöntemi için bu alt sınırın 104-105 hücre olduğu ve 
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hassasiyetinin PCR’ye göre daha düşük olduğu bildirilmiştir (86). Bu nedenlerden 

ötürü çalışmamızda PCR yöntemini tercih ettik. 

Periodontitis grupları arasında fark bulunmamıştır. Bu bulgular daha önce 

periodontal yıkım olan ve olmayan alanlardaki periodontopatojen varlığını inceleyen 

van Winkelhoff ve arkadaşlarının 2002 yılında yayımlanan çalışmasıyla benzerlik 

göstermektedir. Çalışmada sağlıklı ve periodontitis hastası olan iki grup arasında C. 

rectus dışında incelenen tüm türler açısından fark olduğu bildirilmiştir(107) . Ayrıca 

bakteriler arasında en sık P.gingivalis ve T. forsythia izole edilmiş olup, kronik 

periodontitiste peridontal yıkımla ilişkisi üzerinde durulmuştur.  Çalışmamızda da 

benzer şekilde, incelenen bireylerin subgingival plaklarında bulunan 

periodontopatojenlerin dağılımına bakıldığında, periodontitis gruplarında incelenen 

tüm bakteriler için, gingivitis grubuna kıyasla daha yüksek oranlarda bakteri 

varlığına rastlanmakla beraber istatistiksel analiz yapıldığında T. forsythia, C. rectus, 

P. gingivalis ve  F. nucleatum için bu farklar anlam kazanmış ve  her iki periodontitis 

grubunda da G grubuna göre daha yüksek oranlarda rastlandığı izlenmektedir 

(p<0.05).  

Madianos ve arkadaşları, 386 maternal plak, 367 maternal serum ve 339 fetal 

serum örneğini inceledikleri çalışmalarında, DNA-DNA hibridizasyon yöntemi 

kullanarak 15 bakteriyel türün varlığını ile bu periodontal bakterilere karşı anne ve 

fetusta oluşan IgG ve IgM antikor düzeyini incelemişlerdir (115) . Đncelenen 

bireylerin subgingival plaklarında en çok P.micros , daha sonra F.nucleatum’a 

rastladıklarını bildirmişlerdir. (115) . Bu çalışmanın sonuçları çalışmamızla F. 

nucleaum’un bulunma sıklığı yönüden uyum göstermektedir. Çalışmamızdaki 

gruplarda F. nucleatum subgingival plakta en sık izole edilen tür olup, bulunma 

sıkığı G, LP ve GP gubu için sırasıyla %50, %90 ve %95.8’tir. Çalışma grubumuzun 

tümüne bakıldığında ise, yine en fazla izole edilen türün %80 oranında   F. nucletum 

olduğunu görmekteyiz. Elde ettiğimiz bu sonuçlar Slots ve arkadaşlarının 1991 

yılında yapmış oldukları çalımanın sonuçlarıyla da paralellik göstermektedir (116) . 

Kronik periodontitis teşhisi konmuş 25 birey üzerine yapılan çalışmada, en sık izole 

edilen türün, çalışmamızdakine benzer şekilde F. nucleatum olduğu gösterilmiştir.   
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Jarjoura ve arkadaşlarının 203 birey üzerinde yürütülen  çalışmalarında, 

katılımcıların periodontal muayeneleri gerçekleştirilmiş ve subingival plak örnekleri 

alınarak anneye ait venöz kanda bu bakterilere karşı oluşan IgG düzeyleri 

değerlendirilmiştir. Sonuçta preterm ve DDA grubu ile kontrol grubu arasında 

mikrobiyolojik ve serum antikor seviyeleri bakımından farklılığa rastlanmadığı 

ancak, test grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek ataçman kaybı 

görüldüğü rapor edilmiştir. Periodontitisin preterm ve DDA’lı doğum için bağımsız 

bir risk faktörü olabileceği öne sürülmüştür (117) . Mitchell-Lewis ve arkadaşlarının 

2001 yılında, 213 hamile kadını inceledikleri çalışmalarında, preterm ve DDA’lı 

doğum yapan kadınlar ve normal sürede ve normal ağırlıkta bebek dünyaya getiren 

kadınlar arasında hamilelikleri sırasında ölçülen klinik periodontal parametreler 

yönüden fark izlenmediği, ancak  DNA-DNA hibridizasyon yöntemiyle incelenen 

subgingival plak bakterileri arasında çok önemli farklılıklar olduğu ortaya 

konulmuştur(74) . Buna göre incelenen periodontopatojenler arasında T forsythia’nın 

preterm ve DDA grubunda, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek seviyelerde tespit edildiği rapor edilmiştir. Çalışmamızda doğumdan sonraki 

verileri kaydetmemekle beraber, subgingival plak bakterileri arasında T. 

forsythia’nın ve F. nucleatum’un en sık izole edilen bakteriler olduğunu gördük. 

Ayrıca yaplan istatistiksel analiz sonucunda T. forsythia’nın her iki periodontitis 

grubunda da G grubuna göre anlamlı derecede daha fazla sıklıkta izole edildiği 

görülmüştür (p<0.05).  

2006 yılında Urban ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmaya göre preterm ve 

normal zamanda doğum yapanlar olarak ikiye ayrılan katılımcıların subgingival plak 

bakterileri incelendiğinde Gram (-) anaeroblardan  Capnoctophaga ve A. 

actinomycetemcomitans prevalansının preterm grubu arasında en fazla olduğu, ayrıca 

katılımcıların subgingival plak örnekleri kullanılarak anaerobic kültür ortamında 

üretilen bakterilerin lokalize periodontitis grubunda önemli derecede yüksek olduğu 

bildirilmiştir (118) . Bu bulgular çalışmamızla paralelik göstermekte olup, 

çalışmamızda katılımcıların subgingival plak örneklerinin %46’sında A. 

actinomycetemcomitans görülürken, incelenen tüm bakteriler bakımından her iki 

periodontitis grubunda da gingivitis grubuna kıyasla daha sık T. forsythia, C. rectus, 

P. gingivalis ve F. nucleatum’un izole edildiği görüldü. Buna benzer başka bir 
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çalışmada da, normal sürede ve normal ağırlığa sahip bebek dünyaya getiren 

bireylerin birinci molarlarından subgingival plak örneği alınmış ve 

perodontopatojenler açısından incelenmiştir(98) . Buna göre katılımcıların %25’inin 

subgingival plaklarında A. actinomycetemcomitans , %50’sinde T. forsythia, 

%20’sinde P. gingivalis ve %10’unda da T. denticola varlığı saptanmıştır.  

Buduneli ve arkadaşlarının 2005 yılında yayımladıkları bir çalışmada, 

doğumdan sonraki 3 gün içinde 181 kadını periodontal yönden muayene ederek, bir 

molar bir de kesici dişten olmak üzere toplam iki dişinden subgingival plak örneği 

toplamışlardır.  Çalışmanın sonucunda subgingival plakta bulunan P. micros ve C. 

rectus’un artmış preterm ve DDA riskiyle ilişki olduğunu bildirmişlerdir (76) .Bu 

çalışmanın sonuçlarına benzer şekilde çalışmamızda preterm ve DDA’lı bebek 

dünyaya getiren katılımcının hem subgingival plak örneğinde hem de amnion 

sıvısında C. rectus varlığına rastlanmıştır.  

Maternal periodontal hastalık ile preterm ve DDA’lı doğum arasında ilişkisi 

konusunda altta yatan mekanizma bilinmemektedir. Bu konuyu aydınlatmaya yönelik 

olarak yapılan fare modelinin kullanıldığı bir çalışmada maternal P.gingivalis’in 

plasental dokulara geçiş gösterdiği ve fetusun gelişim geriliğine neden olduğu 

gösterilmiştir (119) . Leon ve arkadaşları 2007 yılında yayımladıkları çalışmalarında 

erken doğum tehditi olan 26 hamile kadının 8’inde (%30.8) amniotik sıvıda PCR 

yöntemi ile incelenen örneklerde P.gingivalis varlığını göstermişlerdir.(119) . Ayrıca 

bu konuda 2009 yılında yapılan başka bir çalışmada koryoamniotisi olan bireylerde 

incelenmiştir (120) .Bu çalışmanın sonuçları koryoamniotisi olan bireylerin plasental 

dokularında P. gingivalis varlığına işaret etmektedir. Gram (-) anaerob olan P. 

gingivalis’in plasentada 12. haftaya kadar süren fizyolojik hipoksi ortamı nedeniyle 

bu bölgede üreyebildiği ve koryoamniotis nedeniyle oluşan preterm doğumu 

tetiklediği ileri sürülmektedir. Çalışmamızda yer alan, preterm ve DDA’lı doğum 

yapan bir bireyin amnion sıvısında P. gingivalis görülmesi, yukarıdaki çalışmayı 

destekleyen bir bulgudur. 
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 Periodontal hastalıkların etiyolojisinde önemli yeri olan F. nucleaum, 

preterm doğum yapan kadınların amniotik sıvılarından en sık kültüre edilen bakteri 

olduğu gösterilmiştir(18,113) . Amniotik sıvının enfeksiyonu ve ağzın mikroflorasını 

konu edinen Bearfield ve arkadaşlarının 2002 yılında yayımladıkları bir çalışmada da 

incelenen 48 hastanın 34’ünde amniotik sıvı örneğinde Strepococcus türleri ve F. 

nucleatum varlığının tespit edildiği bildirilmiştir (113) . Bu incelenen 48 hastanın 

7’sinde amnion sıvısında F. nucleatum varlığı ile bu bireylerin tümünde daha önce 

düşük, preterm gibi komplikasyonlar olması arasında yakın ilişki olduğu 

görülmüştür. Ancak bu çalışmada, amniotik sıvıdaki Streptococcus türleri ile F. 

nucleatum’un katılımcıların dental plaklarından izole edilemediği bildirilmiştir. Bu 

çalışmanın aksine, bizim bulgularımıza göre, amnion sıvsında PCR ile tespit edilen 

bakterilerin tümü subgingival plakta da görülmüştür. Bu bulgular, amniotik sıvıya 

geçen bakterilerin oral kaynaklı olduğunu düşündürmektedir. Đki çalışma arasındaki 

farklılığın kullanılan mikrobiyolojik yöntemlerden kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir.  

Han ve arkadaşları, 2004 yılında, yayımlanan çalışmalarında fare modeli 

kullanarak ve in vitro hücre kültüründe F. nucleatum’un hamilelik süreci ve preterm 

doğum üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. F. nucleatum’un insan epitel ve endotel 

hücrelerine atake olarak dokuya invaze olduğunu göstermişlerdir. Đntravenöz olarak 

inoküle edilen F. nucleatum enjeksiyonunun hamile farelerde ölü doğuma yol 

açtığını, mikroorganizmanın fare uterus içinde kolonize olarak çoğaldığını 

göstermişlerdir (121) . Çalışmada, bakteri sistemik olarak enjekte edildikten 6, 18, 

24, 48 ve 72 saat sonra fareler sakrifiye edilerek dalak, karaciğer, plasenta, amnion 

sıvısı ve fetuslar incelenmiştir. Dalak ve karaciğer dokusunda ilk 24 saatte bakteri 

olduğu görülmüş, ilerleyen zamanlarda bakteri varlığına rastlanmadığı, buna karşın 

plasentada ilerleyen zaman dilimlerinde giderek artan miktarda bakteri olduğu, 

amnion sıvısında ise ilk 48 saatte bakteri görülmezken, 72. saatte bakteri saptandığı 

bildirilmiştir. Bu çalışma, hematojen yolla F. nucletum’un plasentaya geçişi ile 

hamilelik ve fetus üzerine olan etkilerini gösteren ilk çalışma olma özelliği 

taşımaktadır. Periodontal enfeksiyon sırasında, oral mukoza iltihaplandığı ve 

zedelendiği zaman,  periodontopatojenlerin, geçici bakteriyemi oluşturduğu rapor 

edilmiştir (122,123) . Çalışmamızın bulguları bu çalışma ile benzerlik 
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göstermektedir. Çalışmamızda subgingival plak örneğinde görülen bakterilerden F. 

nucleatum’un yanısıra P. gingivalis, C. rectus ve T. forsythia’nın da amnion 

sıvısından izole edilmesi, geçici bakteriyemi tezini doğrulamaktadır. 

Buna karşın Dörtbudak ve arkadaşları 2005 yılında yayımladıkları 

çalışmalarında hamilelik sürecinde düşük, preeklempsi gibi komplikasyon yaşayan 

36 kadının periodontal bulgularını ve amniotik sıvı örneklerini incelemişlerdir. 

Çalışmanın sonunda, preterm doğum yapan kadınların %83’ünde ve normal süreyi 

tamamladıktan sonra doğum yapanların ise  %20’sinde periodontal hastalık 

olduğunu, fakat incelenen amniotik sıvı örneklerinin hiç birinde, subgingival plakta 

tespit edilen kırmızı ve turuncu kompleks bakterilerine rastlanmadığını 

bildirilmişlerdir (70). Çalışmanın sonuçlarına göre, amnion sıvsında artmış PGE2, IL-

6, IL-8 düzeyinin, prematür doğumda rol alabileceği ileri sürülmektedir.  

Çalışmamızda amniotik sıvıdaki sitokin düzeyi incelenmemiştir, ancak yukarıda 

sayılan sitokinlerin Gram (-) bakterilerin dış membranından salınan endotoksin 

vasıtasıyla oluşumlarının indüklendiği bilinmektedir. Bu bilgilerin ışığında Gram (-) 

bakterilerin doğrudan etkilerinin yanısıra dolaylı etkilerinin de preterm ve DDA’ya 

neden olabileceği düşünülebilir.  

Yapılan bir çalışmada preterm bebeklerde, normal süresinde doğan bebeklerle 

karşılaştırıldığında, C. retus’a karşı umbilikal kordda IgM düzeyinde anlamlı bir artış 

saptanmıştır (115). Bu konuda yapılan bir hayvan çalışmasında C.rectus’un plasenta 

bariyerini aşarak fetal ortama geçtiği, düşüğü ve erken doğumu tetiklediği 

gösterilmiştir (124) . Ancak bu bakterinin insan fetal ortamında bulunuşuyla ilgili 

herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Çalışmamızda GP grubunda %12.5 oranında 

amnion sıvısında C. rectus izole edilmiştir. Ayrıca C. rectus izole edilen bireylerden 

biri de preterm ve DDA’lı bebek dünyaya getirmiştir. Generalize periodontitis 

grubundan üç hastanın amnion sıvısında PCR ile bakteri varlığı tespit edilmiştir. Bu 

bakterilerden P.gingivalis ve F. nucleatum varlığına daha önce yapılan çalışmalarda 

da rastlanıldığı bilinmektedir. Ancak amnion sıvısında T. forsythia ve C. rectus 

varlığı ilk defa gösterilmektedir. Bu hastaların subgingival plak örneklerinde de aynı 

bakterilerin izole edilmesi, hematojen geçişin oral kaynaklı olabileceği hipotezini 

desteklemektedir. Bu hastaların hastalık aktivitesine bakıldığında, hastalık 
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aktivitesini gösteren bir değer olarak BOP değerlerinin oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Ayrıca bu kadınlardan birisinin preterm ve DDA’lı doğum 

gerçekleştirdiği görülmüştür.  Diğer iki kadına ise doğumdan sonra ulaşılamamıştır. 

Lin  ve arkadaşları, 2003 yılında yaptıkları hayvan çalışmasında, hamile 

farelere subkütanöz olarak yerleştirilen bölmeye P. gingivalis inoküle etmişlerdir 

(12) . Çalışmanın sonunda P.gingivalis karaciğer ve uterus dokusunda tespit edilmiş, 

ayrıca subkütanöz olarak inoküle edilen P. gingivalis’in fetusta önemli derecede 

gelişim geriliğine yol açtığı bildirilmiştir. Çalışmamızda amnion sıvısında P. 

gingivalis tespit edilen kadın hastamızın DDA’lı doğum yaptığı görüldü. Ancak 

bireyin yaşı preterm için risk oluşturan 35 yaş sınırının üstünde olduğundan, tespit 

edilen bakterinin doğrudan veya dolaylı etkisi konusunda herhangi bir yorum 

yapmak mümkün olamamaktadır. 

Fetal ortamdaki bakterilerin hamilelik süreci üzerine preterm ve DDA dışında 

da preeklempsi gibi olumsuz etkileri olabileceği düşünülmektedir (11,77) . 

Çalışmamıza katılan 50 bireyden yalnızca 3 bireyde preeklempsi görülmüştür. Bu 

bireylerden ikisi GP grubunda, diğer birey ise G grubundadır. Preeklempsi olan GP 

grubundaki hamile kadınlardan birinde amniotik sıvıda C. rectus, T. forsythia ve F. 

nucleatum varlığı saptandı. Çalışmamızdan elde edilen bu bulgu istatistiksel olarak 

önemli olmamakla birlikte, plasental dokulara hematojen yolla bakteri geçişinin bu 

sendromun patogenezinde periodontopatojenik bakterinin rolü olduğu ihtimalini 

desteklemektedir. Literatürde bu konuyla ilgili olarak bulgularımız ile paralellik 

gösteren çalışmalar vardır. Bunlardan, Contreras ve aradaşlarının 2006 yılında 

yapmış oldukları ve 130 preeklemptik, 243 preeklemptik olmayan bireyin katıldığı 

çalışmada kronik periodontal hastalığı olan bireylerde, subgingival plaktaki P. 

gingivalis, T. forythia ve E. corrodens varlığı ile preeklemspi arasında pozitif ilişki 

olduğu rapor edilmiştir (125) . Barak ve arkadaşlarının 2007 yılında yayımladıkları 

ve periodontal bakterinin hematojen yolla geçişini inceleyen çalışmalarında, 

preeklempsisi olan  kadınların test grubunu oluşturduğu çalışmada, test grubunun  

%50’sinin plasenta örneklerinde PCR ile incelenen 6 periodontopatojenden (A. 

actinomycetemcomitans, P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola, F. nucleatum ve P. 

intermedia) en az birinin saptandığı, buna karşın preeklempsi olmayan kontrol 
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grubunu plasental dokularında, katılımcıların %14.3’nde P. gingivalis, T. forsythia, 

T. denticola’ ya rastlanıldığı bildirilmiştir (11). Siqueira ve arkadaşlarının 2008 

yılında yayımladıkları vaka-kontrol çalışmasında da maternal periodontitisin 

preeklempsi için bir risk faktörü olabileceği, BOP , PD ve CAL≥4 mm. ile ilişkili 

olabileceği gösterilmiştir(126) . 

Bakteri bulunma sıklığı ile klinik indeksler arasındaki korelasyona 

bakıldığında, çalışmamızda subgingival plakta A. actinomycetemcomitans bulunma 

oranının CAL değeri ile pozitif korelasyon gösterdiği görüldü. Bu sonuç Avustralya 

populasyonundan 504 birey üzerinde yürütülen çalışmayla paralellik göstermektedir. 

Mikrobiyolojik olarak subgingival plakta A. actinomycetemcomitans, P.gingivalis ve 

P.intermedia’nın dağılımı ELISA yöntemiyle incelenerek PD ölçümü yapılmış ve 

sonuçta A. actinomycetemcomitans ve P.gingivalis varlığının cep derinliği ile pozitif 

korelasyon gösterdirdiği bildirilmiştir(127) . Benzer şekilde çalışmamızda A. 

actinomycetemcomitans bulunma oranı ile CAL arasında pozitif  korelasyon olduğu 

izlendi 

Adriaens ve arkadaşlarının 2009 yılında yayınlanan çalışmaları, normal 

sürelerini tamamlayarak ve normal kiloya sahip bebek dünyaya getiren 20 hamile 

kadın üzerinde yürütülmüştür (98). Çalışmada birinci molar dişlerden subgingival 

plak örnekleri alınarak DNA-DNA hibridizasyon yöntemi ile 30 bakteri türü ve alt 

türü saptanmış ve tüm ağız PD ve BOP değerleri ölçülmüştür. Hamileliğin 12. 

haftasında yapılan bu ölçümlere göre BOP (+) olan alanlarda yüksek düzeylerde 

P.gingivalis ve T. forsythia varlığı saptandığı bildirilmiştir. Çalışmamızın 

sonuçlarına göre F. nucleatum ile BOP arasında pozitif  korelasyon olduğu 

görülmüştür. Sondlamada kanayan alanlar klinik olarak inflamasyonun aktif 

dönemde olduğu alanlar olarak düşünülebilir. Bu nedenle sonuçlar arasında benzerlik 

bulunduğu söylenebilir. 

Tedavi edilmemiş kronik periodontitis hastası olan Brezilyalı bireylerin 

subgingival mikrobiyotalarının incelendiği bir çalışmada, 41 subgingival bakteri türü  

DNA-DNA hibridizasyon yöntemi ile incelenmiş ve incelenen türler içinde, çok az 

sayıda bakteri türü ile periodontitisin klinik bulguları arasında korelasyon olduğu 

gösterilmiştir (108). Bu bakteri türlerinden T. forsythia ve P. gingivalis ile ortalama 



 65

PD, CAL, BOP ve PI arasında, F. nucleatum ile PD ve CAL arasında ve P. 

intermedia ile BOP arasında güçlü pozitif korelasyon olduğu bildirilmiştir. 

Çalışmamızda hastalığın klinik göstergeleri ile pozitif korelasyon gösteren bakteriler 

çoğunlukla benzer olup, P.gingivalis, T. forsythia ve F. nuclatum ile hastalığın klinik 

göstergeleri arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. 

Socransky ve arkadaşlarının 1998 yılında yayımladıkları çalışmalarında, T. 

forsythia, P. gingivalis ve T. denticola varlığının PD ve BOP  ile yakın ilişkili olduğu 

rapor edilmiştir (128). Çalışmamızdan elde edilen bulgular da bu yöne olup, T. 

forsythia ile PD≥4 mm. olan alanların oranı pozitif korelasyon göstermekte, P. 

gingivalis bulunma oranı ile GI arasında pozitif  koralasyon olduğu izlenmiştir. 

Çalışmamızın bulguları 2008 yılında Persson ve arkadaşlarının yapmış olduğu 

çalışma ile benzerlik göstermektedir (129). Persson çalışmasında en az bir doğum 

yapmış ve doğumun üzerinden en az 6 ay süre geçmiş 197 kadının subgingival plak 

örneklerini DNA-DNA checkerboard yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışmanın 

sonucunda incelenen 74 türden T. forsythia ve P. aeruginosa’nın peridontal hastalık 

durumununu en iyi belirleyici bakteriler olduğunu rapor etmişlerdir. Çalışmamızda 

da benzer şekilde T. forsythia ile PD≥4 mm. olan alanların oranı arasında güçlü 

pozitif korelasyon olduğu görülmüş ve PD≥4 mm. olan alanların sayısı göz önüne 

alınarak periodontal hastalık sınıflaması yapılmıştır. 

 Romero ve arkadaşları 2002 yılında yapmış oldukları çalışma sonucunda, 13 

periodontal yönden sağlıklı ve 56 değişik derecelerde PD değerine sahip bireyi 

incelemişler ve var olan periodontal hastalığın şiddetini Russell peridontal indeksi 

kullanarak belirlemişlerdir. Çalışmanın sonucunda maternal periodontal hastalık 

şiddeti ile DDA arasında önemli derecede klinik ilişki bulunduğunu rapor etmişlerdir 

(130) . Çalışmamızın bulgularına bakıldığında amnion sıvısına oral kaynaklı bakteri 

geçişin olduğu ve DDA’lı doğum yapan bireyde BOP yüzdesinin oldukça yüksek 

olduğunu ve buna bağlı olarak da periodontal hastalığın aktif dönemde olduğu 

görülmektedir.  

Çalışmamızın limitasyonları gebelik sürecinin sonunda doğum ağırlığı ve 

doğum süresi ile ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamasıdır. Katılımcıların büyük 

çoğunluğunu şehir dışından gelen hastalar oluşturmakta olup, doğum sonrası 
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dönemde ancak telefonla görüşülerek kısıtlı bilgi alınabilmiştir. Dolayısıyla 

hamilelik sürecinin sonundaki bulgularda büyük oranda veri kaybı olmuştur. Ayrıca 

PCR yöntemi kullanıldığı için fetal ortamdaki bakterilerin canlılığı ve miktarı ile 

ilgili herhangi bir bulgu elde edilememiştir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda 

kültür ve kantitatif PCR gibi farklı mikrobiyolojik tanı yöntemler ile değerlendirme 

yapılmasının, mikrobiyolojik yönden daha fazla bilgi sağlayacağı düşünülmektedir. 

Đncelenen bireylerde periodontal hastalık dışında başka bir enfeksiyon olup 

olmaması ile ilgili ancak hastaya sorulan sorularla bilgi alınabilmiştir. Bu konuda 

herhangi bir serum testi veya patolojik inceleme yapılmamıştır.  

Katılımcıların periodontal bulguları yalnızca klinik gözlem ve ölçümlere 

dayandırılmıştır. Hamilelik sürecindeki kadınlaradan fetusa zarar vermemek adına 

herhangi bir radyograf alınmamış, dolayısıyla radyografik olarak kemik kaybı 

değerlendirilmesi yapılamamıştır. 

Periodontal hastalığın hamilelik sürecini ve fetusu etkilemesi periodontal 

hastalığın şiddeti ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. Mekanizmayı aydınlatmaya 

yönelik olarak daha fazla bireyin katılımıyla gerçekleşen uzun dönem takipli 

çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.  
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SONUÇLAR VE ÖNERĐLER: 

 

 Çalışmaya katılan ve amniosentez uygulanan 50 bireyin, PD, PI, GI, CAL ve 

BOP değerlerini içeren klinik periodontal indeksleri kaydedilmiştir.  Her kuadrantta 

en derin PD değerine sahip dişten steril paper-pointler yardımıyla subgingival plak 

örnekleri alınmıştır. Amniosentez işlemi esnasında 2 ml. amnion sıvısı 

mikrobiyolojik inceleme için -20°C’de toplanan sugingival plak örnekleri ile beraber 

saklanmıştır. Toplanan örneklerde PCR yöntemi kullanılarak belirli periodonto-

patojenik bakteri türlerinin varlığı araştırılmıştır.  

Çalışmamızın sonuçlarına göre, 

1. Gruplar arasında eğitim yaş, eğitim düzeyi, sigara kullanımı, preterm hikayesi 

ve preterm hikayesi bakımndan anlamlı fark bulunmamıştır. 

2. Gruplar arasında PI, GI, PD, BOP, CAL ve PD≥4 mm. olan alanların oranı 

bakımından farklılıklar saptanmıştır. Bu farklılıklar literatürde belirtien 

çalışmalarla ve hastalık tanmlaması ile uyum göstermektedir. 

3. Katılımcıların subgingival plakları incelendiğinde, periodontitis gruplarında 

(GP ve LP), G grubuna göre daha fazla türde bakteri saptanmıştır. 

4. Amnion sıvsında bakteri olan bireylerin subgingival plaklarında da aynı 

bakteriler izole edilmiştir. 

5. Korelasyon analizi sonucu subgingival plakta T. forsythia bulunma oranı ile 

PD≥4 mm. olan alanların oranı arasında pozitif korelasyon olduğu 

görülmüştür. 

6. Subgingival plakta P. gingivalis ve C.rectus bulunma oranı ile GI arasında 

pozitif korelasyon oluğu görülmüştür. 

7. F. nucleatum’un subgingival plakta bulunma oranı ile BOP arasında pozitif 

korelasyon olduğu görülmüştür. 
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8. Değerlendirilen klinik periodontal indekslerden CAL ile A. 

actinomycetemcomitans arasında pozitif korelasyon olduğu izlenmiştir. 

9. Amnion sıvılarından oral kaynaklı olduğu düşünülen periodontopatojen izole 

edilen hastaların BOP değelerinin en az %90 olduğu ve hastalığın aktif fazda 

olduğu görülmüştür. 

10. Hamilelik süreci öncesi mutlaka dental muayene ve hamilelik sırasında da 2. 

Trimesterda  mevcut periodontal hastalıkların tedavisinin hamilelik sürecine 

uygun bir şekilde yapılmasının yararlı olduğu konusunda görüşler 

bildirilmiştir. 
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