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ÖZET 

Yeşil Işık S. Periodontitisli bireylerde görülen IFN-gama, IL-2, IL-4, IL- ı O, IL

ı 2 ve IL- ı 3 ekspres yonlannın incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Periodontoloji ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 20 ı ı. 

Çalışmamızın amacı IL-2 -330, IL-4 intron 3, IL-ıo -597, IL-ı2B 3'UTR ı ı88, 

IL- ı 3 -ı ı ı 2 ve IFN-y 3 'UTR 5644 polimorfizmlerinin 7 ı lokalize agresif periodontitis 

(LAP), ı 07 generalize agresif periodontitis (GAP), ı 08 kronik periodontitis (KP), ı 06 

periodontal sağlıklı erişkin (ES) ve ı 08 periodontal sağlıklı genç (GS) birey arasındaki 

dağılımının incelenmesi ve polimorfizmlerin dişeti oluğu sıvısı (DOS) IL-2, IL-4, IL

ı O, IL- ı 2, IL- ı 3, IFN-y düzeyleriyle ilişkisinin değerıendirilmesi dir. IL-2 -330, IL- ı O -

597, IL- ı 2 3 'UTR ı ı 88 ve IL- ı 3 -ı ı ı 2 polimorfizmleri, polimeraz zincir reaksiyonunu 

(PZR) takiben kesim parçası uzunluğu polimorfizmi analizleriyle, IL-4 intron 3 DSA T 

polimorfizmi PZR amplifikasyonu ve parça büyüklüğü analizi yle, IFN-y 3 ~uTR 5644 

polimorfizmi dizi analizi yöntemiyle incelendi. DOS IL-2, IL-4, IL- ı O, IL- ı 2, IL- ı 3, 

IFN-y düzeyleri multipleks sitokin analizi yöntemiyle belirlendi. IL-4 intron 3, 2. allel 

görülme oranı ve 2. allel taşıyıcılığının (I ,2+2,2) KP grubunda ES grubuna göre ve P 

(periodontitis) grubunda K (kontrol) grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptanmıştır. IL- ı O -597 2,2 genotipi, 2. all el taşıyıcılt ğı ve 2. allelin tüm periodontitis 

gruplannda (LAP, GAP, AP, KP ve P) kontrol gruplanna (GS, ES, K) göre daha sık 

görüldüğü saptanmıştır. ES grubunda IFN-y 3 'UTR 5644 ı ,2 veya 2,2 genotipli 

bireylerde DOS IL- ı 2 ortalama konsantrasyonunun, ı, ı genotipli bireylere göre; LAP 

grubunda IL- ı O -597 geni ı ,2 veya 2,2 genotipli bireylerde DOS IL-4 ortalama 

konsantrasyonunun ı, ı genotipli bireylere göre anlamlı olarak yüksek bulunduğu 

belirlenmiştir. Türk toplumunda IL- 1 O -597 polimorfizminin tüm periodontitis grup lan, 

IL-4 intron 3 polimorfizminin ise KP ve P gruplan için önemli bir genetik faktör 

olabileceği, IL- ı O -597 ve IFN-y 3 ~u TR 5644 genlerinin DOS sitokin ekspresyonunu 

etkileyebileceği sonucuna vanlmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Periodontitis, polimorfizm, dişeti oluğu sıvısı, multipleks 

sitokin analizi, THı, TH2, IFN-y, IL-2, IL-4, IL-10, IL-ı2, IL-ı3. 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 485 ve 823. 
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ABSTRACT 

Yesil Isi k S. Determination of IFN-gamma, IL-2, IL-4, IL-I O, IL-12 and IL-13 

expressian in individuals with periodontitis. Istanbul University, Institute of Health 

Science, Periodontology. Phd Thesis. Istanbul. 20 ll. 

The aim of the study is to identify the distribution of IL-2 -330, IL-4 intron 3, 

IL-10 -597, IL-128 3'UTR 1188, IL-13 -1112 and IFN-y 3'UTR 5644 gene 

polymorphisms in 71 localized aggressive periodontitis (LAgP), 107 generalized 

aggressive periodontitis (GAgP), 108 chronic periodontitis (CP), 106 periodontally 

healthy adult individuals (AH), 108 periodontally healthy young individuals (YH), as 

well as to determine whether these polymorphisms are associated with IL-2, IL-4, IL

ı O, IL-12, IL-13 and IFN-y levels in gingival crevicular fluid (GCF). IL-2, IL-I O, IL-

128, IL-13 gene polymorphisms were analysed by PCR-RFLP assay. IL- 4 VNTR was 

detected by PCR, and fragment size analysis and IFN-y gene were determined by PCR 

and DNA sequencing. Cytokine levels in GCF were analysed by multiplex cytokine 

analysis. In IL-4, allel 2 and allel 2 carriers were signifıcantly higher in CP group than 

in AH group. They were also found to be higher in periodontitis (P) group than in 

control (C) group. In IL-I O polymorphism, all el 2, all el 2 carriers and 2,2 genotype 

were determined to be more frequent in all periodontitis groups than in control groups. 

In AH group, IFN-y 3 'UTR 5644 all el 2 carriers were found to have signifıcantly higher 

levels of GCF IL- ı 2 compared to all el ı carriers. Similarly, in LAgP group IL-I O -597 

all el 2 carriers had signifıcantly higher levels of GCF IL-4 compared to 1, ı genotype 

carriers. These results suggest that IL- ı O -597 polymorphism is likely to be an 

important genetic factor in all periodontitis groups in Turkish population, that IL-4 

intron 3 polymorphism is also likely to be associated with CP and P groups, and that IL

ı O -597 and IFN-y 3 'UTR 5644 may play a role in expressian of cytokines. 

Key Words: Periodontitis, polymorphism, gingival crevicular fluid, multiplex cytokine 

analysis, IFN-y, IL-2, IL-4, IL- ı O, IL- ı 2 and IL-13 

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

Periodontitis; dişeti, periodontal ligaman, alveoler kemik ve sementten oluşan 

periodonsiyumun kaybıyla karakterize infeksiyöz bir hastalıktır (74). 

Periodontitis patogenezinde mikrobiyal faktörlerin yanı sıra konak yanıtını 

etkileyen çevresel ve genetik risk faktörleri hastalık oluşumunda büyük önem 

taşımaktadır ( 4 7, I 3 I). 

Tek nükleotid polimorfizmleri (TNP); diabet, kardiyovasküler hastalıklar, 

romatoid artrit ve periodontitis gibi hem genetik hem de çevresel faktörlerin rol 

oynadığı multifaktöriyel hastalıklarda sorumlu genlerin kahtımının incelenmesinde ve 

hastalıkla ilişkinin belirlenmesinde genetik belirteç olarak kullanılabilir. Bu 

hastalıklann genetik etyolojisinde, tek başına zayıf etki gösteren tek nükleotid 

polimorfizmleri diğer TNP'lerle sinerjik etki göstererek ve çevresel faktörler gibi diğer 

faktörlerle etkileşime girerek hastalığın başlaması, şiddetlenınesi ve ilerlemesine neden 

olabilir (I 35). 

Periodontal hastalıklann genetik temeli ile ilgili bugüne kadar yapılan 

çalışmalar; kişinin bağışıklık sistemini ve dokulann gelişimini etkileyen genetik 

değişkenierin konağın bakteriyel saldınya karşı yanıtını etkileyeceğini göstermektedir. 

Bu genetik bilginin, toplumda görülen hastalık riskinin ve bireye ait riskin 

belirlenmesinde yol gösterici olabileceği düşünülmektedir (25, 97). 

Hastalığa karşı yatkınlığın tanımlanması ise, hastalık riskini taşıyan bireylerin 

hastalık henüz oluşmadan belirlenınesini ve önlemlerin alınmasını sağlar. Spesifik 

genlerin, hastalık etyolojİsindeki yerinin bilinmesiyle birlikte, bu genin neden olduğu 

biyokimyasal değişikliğin düzeltilmesine yönelik tedavilerin geliştirilmesi gündeme 

gelebilir (25). 

Periodontitis patogenezinde bağışıklık sisteminin önemi nedeniyle konak 

bağışıklığının çeşitli bileşenlerine ait gen polimorfizmleri incelenmiştir. İnflamatuar 

yanıtta etkili role sahip olduğu düşünülen çeşitli sitokinler ve büyüme faktörlerini 

kodlayan gen polimorfizmleri ile periodontal hastalık ilişkisini araştıran çok sayıda 
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çalışma yapılmıştır. Literatürde bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde önemli görevi 

olan IL-2, IL-4, IL- I O, IL- I 2, IL- I 3, IFN-y gibi T HI ve T Hı sitokinlerine ait gen 

polimorfizmleri ile periodontitis arasındaki ilişkiyi inceleyen sınırlı sayıda çalışma yer 

almaktadır. 

Periodontal hastalıklarda gen polimorfizmi çalışmalannın olası faydalan ve bu 

konuyla ilgili olarak yapılan genetik çalışmalar doğrultusunda; periodontal hastalıklann 

patogenez sürecinin bütünlük içinde ve eş zamanlı olarak hem genetik hem de 

immunolojik yönden araştıniması planlanmaktadır. Çalışmamızda; kronik periodontitis, 

agresif periodontitis hastalan ve periodontal olarak sağlıklı bireylerde, genetik 

polimorfizmler ve dişeti oluğu sıvısındaki (DOS) sitokin düzeyleri karşılaştınlarak ilgili 

polimorfizmin periodontitis üzerine, genetik ve klinik etkisinin araştıniması 

planlanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; 

I. Türk toplumunda kronik ve agresif periodontitis hastalan ile periodontal 

sağlıklı bireylerde, IL-2 -330 (T/G), IL-4 intron 3, IL- ı O -597 (C/ A), IL- ı 28 3 'UTR 

I ı 88 (A/C), IL- I 3 -ı ı I 2 ve IFN-y 3 'UTR 5644 (A/G) gen polimorfizmlerinin profilinin 

belirlenmesi, 

2. IL-2 -330 (T/G), IL-4 intron 3, IL- ı O -597 (C/ A), IL- ı 28 3 'UTR ı I 88 (A/C), 

IL- I 3 -I I I 2 ve IFN-y 3 'UTR 5644 (A/G) gen polimorfizmlerinin periodontitis 

patogenezine klinik olarak fonksiyonel şekilde etkisini değerlendirmek amacıyla DOS 

IL-2, IL-4, IL- I O, IL- ı 2, IL- ı 3 ve IFN-y düzeylerininin saptanması, 

3. Periodontal hastalık tipleri ile genetik değişiklikler arasındaki olası ilişki 

saptanarak genetik faktörlerin periodontitis üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Periodontal Hastalık 

Periodontitis; dişler ve periojonsiyumu etkileyen, konak savunma elemanlannın 

mikrobiyal faktörlerle giriştikleri sc.vaşın sonucunda ortaya çıkan, inflamatuar bağışık 

yanıtın görüldüğü bir hastalıktır (I Ol). 

Periodontitise neden olduğu kabul edilen bir grup spesifik mikroorganizma; 

dişeti, periodontal ligaman, alveol kemiği ve sementten oluşan periodonsiyumun 

yıkımına yol açar. Sağlıklı periodonsiyum periodontal hastalığın gelişmesiyle birlikte 

mevcut klinik özelliklerini kaybeder. Hastahğın klinik bulgulan; dişetinde inflamasyona 

bağlı olarak gelişen renk, şekil ve kıvam değişikliği, sondalamada kanama, periodontal 

cep oluşumu ve/veya dişeti çekilmesiyle birlikte gözlenen ataşman kaybı, buna bağlı 

olarak gelişen dişlerde mobilite ve diş kaybı olarak tanımlanır. Periodontitiste 

histopatolojik olarak periodontal cep oluşumu ve bağlantı epitelinin mine-sement 

sınınnın apİkaline doğru yer değiştirmesi gözlenir. Cep epiteline çok sayıda 

polimorfonükleer lökosit (PMNL), makrofaj ve Ienfosit infiltrasyonu gerçekleşir (93). 

2.1.1. Periodontal Hastalık Sınıflaması 

Periodontal hastalık sınıflaması; ı 999 yılında AAP (American Academy of 

Periodonto/ogy) tarafından klinik, radyolojik ve laboratuar özellikleri değerlendirilerek 

aşağıdaki gibi sıralanmıştır (ı). 

ı. Dişeti hastalıklan 

2. Kronik periodontitis 

3. Agresifperiodontitis 

4. Sistemik hastalıklada birlikte görülen periodontitis 

5. Nekrotizan periodontal hastalık~ar 

6. Periodonsiyumun alıseleri 

7. Endodontik Iezyonlarla birlikte görülen periodontitisler 

8. Gelişimsel veya kazanılmış defeırmiteler ve durumlar 
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Periodontitisin en yaygın tipi olan kronik periodontitis (KP), dişin destek 

dokularında intlamasyona, ilerleyen ataşman ve kemik kaybına neden olan infeksiyöz 

bir hastalıktır. Periodontal cep ve/veya dişeti çekilmeleriyle karakterizedir. 

•!• En sık erişkinlerde görülür. 

•!• Yaşianınayla birlikte hastalığın görülme sıklığı ve şiddeti artar. 

•!• Hastalık şiddeti plak ve diş taşı miktarıyla ilişkilidir. 

•!• Genellikle yavaş ilerler, fakat hızlı yıkım dönemleri de izlenebilir. 

•!• Hastalığın ilerleme hızı, konak-bakteri ilişkisini etkileyen lokal, sistemik ya da 

çevresel ve genetik faktörler tarafından etkilenir. 

•!• Yaygınlık açısından lokalize ve generalize olarak ikiye ayrılır: 

- Lokalize Kronik Periodontitis (LKP): Mevcut bölgelerin o/o30 veya daha azı 

etkilenmiştir. 

- Generalize Kronik Periodontitis (GKP): Mevcut bölgelerin o/o 30'dan fazlası 

etkilenmiştir. 

•!• Hastalık şiddeti, klinik ataşman kaybı miktarına göre üç ayrı grupta 

sını tlandırılabi I ir: 

- Hafif : l-2mm klinik ataşman kaybı 

- Orta : 3-4 mm klinik ataşman kaybı 

- Şiddetli : 4 ının'den fazla ataşman kaybı 

Agresif periodontitisi (AP), KP'den ayıran en önemli özelliği hızlı ilerleyen ataşman 

ve kemik kaybıdır. 

•!• Bireyler periodontitis dışında sistemik olarak sağlıklıdır. 

•!• Ailesel geçiş görülür. 

•!• Ağızdaki mikrobiyal birikintilerin miktarı, periodontal yıkım şiddetiyle uyumlu 

değildir. 

•!• Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) ve bazı toplumlarda 

Porphyromonas gingivalis (Pg) miktarlarında artış vardır. 

•!• PMNL'lerde migrasyon ve makrofajlarda fagosit fonksiyon bozukluklan 

izlenebilir. 

Lokalize ve generalize olacak şekilde iki alt gruba ayrılmıştır. 

Lo kalize agresif periodontitis (LAP): 

•!• Puberte dönemi çevresinde başlar, 
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•!• I. büyük azı ve keser dişlerde lokalizasyon gösterirken; biri I. büyük azı olmak 

üzere en az iki sürekli dişte interproksimal ataşman kaybı olmalıdır. !.büyük azı 

ve kesiciler dışında en çok iki diş etkilenmiş olmalıdır. 

Generalize agresif periodontitis (GAP): 

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

yaşlı olabilir. 

•!• infeksiyon ajanına zayıf antikor yanıtı söz konusudur. 

•!• Ataşman ve alveol kemiği yıkımı belirgin ve episodik yapıdadır. 

•!• I. büyük azı dişleri ve keser dişler dışında en az üç daimi dişi etkileyen 

in terproksimal ataşman kaybı vardır ( 1 ). 

2.2. Periodontal Hastalık Patogenezi ve Konak Yanıtı 

Konak savunma sistemi; bakterilerin antijenlerine, lipopolisakkarit (LPS) ve 

diğer virülans faktörlerine karşı antikorlar ve PMNL ile yanıt verir. Hastalık ilerledikçe 

diğer savunma hücreleri de tabloya katılır. Bu mücadele sonunda konak savunma 

hücrelerinden kaynaklanan sitokinler, prostanoidler ve matriks metalloproteinazlar 

(MMP) ile diğer moleküller ortama salınır (74). Böylece bakteriler konak savunma 

sistemini aktive ederek, dolaylı yoldan bağ dokusu ve kemikte yıkım meydana getirir. 

Bağışıklık sistemi hücreleri bir yandan kendi fonksiyonlannı yerine getirirken bir 

yandan da doku hasan ve yıkımınaneden olmaktadır (Şekil 2.1) (74, 1 Ol). 



Bağ 

dokusu 

ve kemik 

metabo

Uzmasa 

t Genetik risk faktörleri 

Şekil 2.1: Periodontal hastalığın patogenezi 
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Periodontal hastalık etkeni olan mikroorganizmaların ortamda bulunmasına 

rağmen hastalığın klinik belirtileri ortaya çıkmayabilir. Dişeti kenarında veya altında 

sürekli bakteri kolonizasyonuna sahip fakat periodontal hastalık görülmeyen bireylere 

rastlayabilmek mümkündür. Periodontal dokular, kronik bakteri uyarımı nedeniyle yerel 

hücre fonksiyonlarını değiştirebilecek spesifik bakteri ürünlerinin etkilerine sürekli 

olarak maruz kalır. Bu durum, doku yıkımının baskın olduğu bir şekle dönüşebilir. 

Genetik özellikler, sigara kullanımı ve çok çeşitli risk faktörleri bazen bakterilerin de 

önüne geçerek hastalık oluşumu ve şiddetinde belirleyici rol oynayabilir. Bu faktörler 

sitokin ekspresyonuna etki ederek, nötrofil-antikor korumasının ve fibroblast 

fonksiyonunun kritik evrelerinde değişikliğe neden olarak yapım ve yıkım arasındaki 

dengeyi bozabilir (74). 

Periodontal hastalıklarda, klasik infeksiyöz hastalıklardan farklı olarak 

hastalığın temel etkeni olan bakteriler iyileşme ile birlikte tamamen ortamdan 

uzaklaştırılamamaktadır. Başka bir fark ise, diğer infeksiyöz hastalıklarda olduğu gibi 

bakterilerle konak savunma elemanları arasındaki mücadelenin sadece doku içerisinde 

değil , vücudun giriş-çıkış kapısı olan ağız ortamı içerisinde meydana gelmesidir. Bu 
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konak savunmasını yetersizliğe itmekte ve başarıyı kısıtlamaktadır. Tüm bunlar 

periodontal hastalık patogenezinde çevresel ve genetik risk faktörlerinin büyük önem 

taşıdığını göstermektedir (47, 67, ı ı4, ı ı6, ı28, ı4ı, ı6ı). 

2.3. Periodontal Hastalık İmmunolojisi 

İnfeksiyonlara karşı savunmayı sağlayan doku, hücre ve moleküllerin toplamına 

bağışıklık sistemi adı verilir. Bu hücre ve moleküllerin infeksiyana yol açan 

mikroorganizmalara karşı düzenli olarak verdikleri tepkiye de bağışık yanıt denir. 

Bağışıklık sistemi hücreleri mikrobiyal antijenleri yakalayıp, yüzeyinde eksprese eden 

özelleşmiş hücreler olan lenfasitler ve mikroorganizmaları ortadan kaldıran efektör 

hücrelerden oluşur (2). 

Lenfositler, antijenlere özgül reseptörler taşıyan tek hücre grubudur ve edinsel 

bağışıklığı düzenleyen anahtar hücrelerdir. Lenfasitler morfolojik olarak birbirlerine 

benzernelerine karşın; köken aldığı hücre dizisi, fenotip ve işlev olarak üç gruba ayrılır: 

B lenfasitler hümoral bağışıklık, T lenfasitler hücresel bağışıklık ve doğal öldürücü 

hücreler (Naturel Killer-NK) doğal bağışıklık yanıtında önemli rolü olan hücrelerdir. Bu 

hücreler, monoklonal antikor panelleri ile tanınabilen yüzey proteinleri aracılığıyla 

birbirinden ayırt edilebilmektedir. Bu proteinlerin standart adlandırılması 'CD' (cluster 

of d~fferentiation) sayısal tanımlamasıdır. B hücreleri, antikor üretebilen tek hücre 

grubudur, yüzeylerinde antijenleri tanıyan ve hücre aktİvasyon işlemlerini başlatan 

reseptör olarak görev alan antikorlar içerir. Çözünür antijenler ve mikroorganizmaların 

veya diğer hücrelerin yüzeyindeki antijenler, B hücre yüzeyindeki bu antijen bağlayan 

reseptörlere bağlanabilir. T hücrelerinin antijen reseptörleri ise yalnızca peptid yapılı 

antijenleri tanır; bu peptidler majör histokompatibilite antijenleri (MHC) adı verilen 

özel peptid sunan moleküllere bağlı durumdadır. Bu moleküller, özel antijen sunan 

hücre (ASH) adı verilen bir grup özelleşmiş hücrede bulunur. NK hücreler, doğal 

bağışıklığın bir parçasıdır. B ve T lenfasitlerinde yer alan antijen reseptörlerine sahip 

değildir. NK hücreler, infekte hücrelerin yüzeyinde meydana gelen değişiklikleri tanır 

ve hücre içi mikroorganizmalarla infekte olmuş konak hücrelerini öldürerek infeksiyon 

kaynaklarını ortadan kaldırır. Ayrıca NK hücreler, makrofajlar tarafından sentezlenen 
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IL- 1 2' ye yanıt vermektedir ve fagosite edilmiş mikroorganizmaların öldürülmesi için 

makrofajları aktive eden IFN-y'yı salgılamaktadır (2, 84). 

Lenfositler, kemik iliğindeki kök hücrelerden gelişir. B lenfositleri kemik 

iliğinde olgunlaşırken, T hücreleri timusta olgunlaşır. Olgun lenfositler, yüzeylerinde 

taşıdıkları özgül reseptörü tanıyan antijen ile karşılaştıklarında lenfoid organlan terk 

ederek dolaşıma geçer ve periferik lenfoid organa göç eder. Mikrobiyal antijenleri 

tanıdıklan zaman antijene özgül lenfositler çoğalır, efektör hücrelere ve bellek 

hücrelerine dönüşür. B lenfosit hücre dizisinin efektör hücresi, antikor salgıtayan 

plazma hücresidir (2). 

Fagositik hücreler, infeksiyon bölgesine giderek mikroorganizmalan tanır ve 

içlerine alarak hücre içi yıkımı gerçekleştirir. Nötrofiller, kanda en çok bulunan 

hücrelerdir. infeksiyon esnasında kemik iliğinde nötrofil üretimi artar ve kandaki sayısı 

20.000'e ulaşır. Monositler, kanda nötrofillere oranla daha az sayıda bulunur. Bu 

hücreler de dolaşımdaki ve dokulardaki mikroorganizmalara karşı etkilidir; 

nötrofillerden farklı olarak damar dışı dokularda daha uzun süre yaşar. Dokulara 

yerleşen monositler farklıtaşarak makrofaj adını alır. Makrofajlar endotoksin gibi 

mikrobiyal ürünler ve IFN-y gibi T hücre sitokinleriyle aktif hale gelmektedir. Aktif 

makrofajlar mikroorganizmalan fagosite eder, proinflamatuar sitokin salgılar ve 

antijenleri yardımcı T hücrelerine sunar (2, 93 ). 

Antijen sunan hücreler, mikroorganizmaların vücuda giriş yerlerinde (deri, 

gastrointestinal sistem, solunum sistemi) epitel içine yerleşmiş ve antijenleri yakalayıp 

periferik lenfoid dokulara taşıyan özgül hücrelerle kaplıdır. Antijen yakalama işlevi en 

ıyı dendritik hücrelerde tanımlanmıştır. Dendritik hücreler, epitele ulaşan 

mikroorganizmaların protein antijenlerini yakalar ve antijeni bölgesel lenf düğümlerine 

taşır. Lenf düğümünde, antijen taşıyan dendritik hücreler antijeni parçalara ayırarak T 

lenfosit tarafından tanınır hale getirir. Epitelden vücuda giren mikroorganizma 

dokularda ve çeşitli organlarda bulunan makrofajlar tarafından fagosite edilebilir. 

Makrofajlar da protein antijenleriniT hücrelerine sunabilir (2, 84). 

Kompleman sistemi, mikroorganizmalara karşı savunmada önemli bir düzeneği 

oluşturan; dotaşımda ve membranda yer alan proteinlerden oluşur. Kompleman 

proteinlerinin birçoğu proteolitik enzimlerdir ve sistemin harekete geçmesi bu 

enzimierin birbiri ardına aktive olması sonucu gerçekleşir (2, 93). 
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Sitokinler, bağışık ve intlamatuar reaksiyonlann mediatörleri olarak işlev gören 

salgısal proteinlerdir. Doğal bağışık yanıtta sitokinler, makrofaj ve NK hücreler 

tarafından salgılanırken; edinsel bağışık yanıtta genellikle T lenfasitleri tarafından 

salgılanmaktadır (2). 

Konak savunma mekanizması, infeksiyonlara karşı ilk koruyucu engeli oluşturan 

doğal bağışıklık ve sonrasında daha yavaş olarak devreye giren ancak infeksiyonlara 

karşı daha etkili savunma sağlayan edinsel (adaptif) bağışıklığı kapsar (84). 

İnfeksiyona yol açan maddelere karşı savunma oluşturmak edinsel bağışık 

yanıtın görevidir. Edinsel bağışıklık, hümoral ve hücresel olarak iki grupta 

sınıtlandınlabilir. Hümoral bağışıklık, B lenfositlerin ürettiği antikorlar tarafından 

oluşturulur. Antikorlar mukoza} yüzeydeki ve kandaki mikroorganizmalann konak 

hücrelere, ilgili dokulara erişmesine ve yerleşmesine engel olmaktadır. Antikorlar 

infekte hücrenin içinde yaşayan ve bölünen hücrelere erişemez (2). 

T lenfosit hücreleri tarafından hücre içi mikroorganizmalara karşı oluşturulan 

savunma, hücresel bağışıklık olarak adlandınlır. T lenfositler, fagositoza uğramış 

mikroorganizmalan yok etmek için makrofajlan efektör konuma geçirir ya da infekte 

hücreleri öldürür. T lenfasitleri arasında, CD4+ T hücrelerine yardımcı T hücreleri adı 

verilmektedir. Bu hücreler antikor yapımı için B lenfositlerine ve fagosite edilmiş 

mikroorganizmalan n yıkımı için fagositlere yardım eder (2, 93 ). 

Mikrobiyal infeksiyonu ortadan kaldırmak ve periodontitis gelişimini önlemek 

için diş çevresinde birçok mekanizma birlikte rol oynar. Dişeti epiteli, oluk epiteli ve 

bağlantı epiteli periodontal dokulara bakteri invazyonunu önleyerek bakteriyel ürünlere 

karşı koruyucu bariyer görevi üstlenir. Tükürük ürünleri ağız boşluğunun düzenli olarak 

yıkanmasını sağlar, içeriğindeki aglütinin ve antikorlar sayesinde bakteri ölümüne yol 

açar. Benzer şekilde, DOS sulkus veya cebin düzenli olarak yıkanmasını sağlar, 

kompleman proteinleri ve özgül antikorlar bulunduran serum içeriği sayesinde 

subgingival plak bakterilerini öldürür. Sağlıklı dişetinde, nötrofiller bağ dokusundaki 

kan damarlanndan birleşim epiteline, takiben dişeti oluğuna doğru bir akış gösterir. 

Biyofilm üzerine yerleşen nötrofiller plağın apİkale ve laterale doğru genişlemesini 

önler. Sulkus veya cep rluvannda biriken çok sayıda B hücresi ve plazma hücreleri 

bakterilere özgü antikorlar üreterek bakteri fagositozuna neden olur. Epitel ve 
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ekstrasellüler matriksteki yüksek turn-over seviyesi mikrobiyal atak sırasında hasar 

görmüş dokuların hızla yenilenmesini sağlamaktadır (70, 74). 

Periodontal hastalık gelişimi ile birlikte periodontal dokulardaki patolojik 

değişimler dört aşamada incelenebilir. 

2.3. 1. Akut Bakteri Atağı 

Mikrobiyal ajanlar, bağlantı epitelini aşabilecek miktarda metabolit 

salgılayabilir. Bunlar dokular için toksik olan bütirik ve propiyonik asit gibi yağ asitleri, 

lökositler için kemoatraktan özelliği olan peptidler ve gram (-) bakteri LPS 'leridir 

(15 ı). Bu metabolitler ve bağlantı epiteli tarafından salgılanan IL- ı, prostaglandin E2 

(PGE2) ve MMP'ler gibi mediatörler bağlantı epitelini geçerek bağ dokusuna ulaşır. Bu 

mekanizma ile damarlarda inflamasyon belirtileri ortaya çıkar. Kemoatraktan sinyaller, 

bakteriyel atak aşamasında ortamdaki hakim hücre grubu olan nötrofillerin ve diğer 

lökositlerin mikrobiyal plak alanına göçünü uyarır ve fagositoz yeteneğini artırır. 

Nötrofiller, damar dışına çıkarak bağ dokusunu, bağlantı epitelini aşar ve dişeti oluğuna 

ulaşır (74, ı 02). 

LPS, bağ dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden histamin, prostaglandin, 

interlökin ve MMP gibi inflamatuar mediatörlerin salgılanmasını sağlayarak, direkt 

veya indirekt yollarla endotel hücrelerini aktive edebilir (74). 

Kronik inflamatuar bir yapısı olan periodontitisler, önemli bir nörojenik 

rnekanizmaya sahiptir. Ağız kavitesi; travmatik faktörler, pH değişiklikleri, ısısal 

değişiklikler gibi dış faktörlere ve çeşitli endotoksinlere karşı oldukça hassastır. Bu 

faktörlerden herhangi birinin normal sınırlarının dışına çıkması, hassas dokularda 

nörojenik inflamasyonun başlaması için yeterli olmaktadır. Dişetinin nöronlarla yaygın 

bir şekilde uyanlması ve DOS içerisinde nöropeptidlerin varlığının anlaşılması, 

periodontitislerin bazı nöropeptidlerin dengesizliğinden kaynaklanabileceğini ortaya 

koymuştur. Gingivitis ve periodontitisten etkilenen alanlardan alınan doku 

örneklerindeki nörokimyasal ajanların gösterdiği dağılım sonucunda araştırmacılar, 

periodontitislerin patogenezi üzerinde nöropeptidlerin de etkili olduğunu bildirmişlerdir. 

(ı 00). 



ll 

2.3.2. Akut İnflamatuar Yanıt 

Bakteri tehdidi ve salınan çok sayıda mediatörün etkisiyle damar geçirgenliği 

artmakta; lökosit hücre adezyon molekülleri ve lökositleri aktive edici ajanlar ortama 

salınmaktadır. Akut faz proteinleri de dahil olmak üzere plazma içeriği DOS 'a 

geçmektedir. Lökositlerin damar dışına çıkışından sonra PMNL'ler çoğunlukla sulkus 

içinde kalmaktadır. 

Bu aşamada bakteri ürünlerine karşı koruyucu bir yanıt meydana gelmektedir. 

Aktive olmuş adezyon moleküllerinin etkisiyle nötrofillerin dişeti oluğuna göçü, serum 

proteinlerinin damar dışına çıkışı ve dokularda aktivasyonu, epitel hücre proliferasyonu 

ve mononükleer hücrelerin dokularda toplanması söz konusudur. Dişeti bağ dokusunda 

hücre egemenliği yavaş yavaş makrofaj/lenfosit eksenine doğru kaymaya başlamaktadır 

(74, 151). 

2.3.3. Bağışık Yanıt 

Sağlıklı dişetinde çok az sayıda makrofaj bulunmaktadır. Gingivitis ve 

periodontitiste bu hücrelerin sayısında görülen artışla birlikte, dokularda makrofajlann 

yoğunluğu diğer hücre tiplerine oranla daha azdır. İnflamatuar yanıtın başlamasından 

sonra dokularda artan miktarlarda mononükleer hücreler yer almaya başlamaktadır. 

Dokularda T ve B hücrelerinden oluşan lenfasitler baskın hale gelmektedir. Antijen ve 

farklı sitokinlerin etkisiyle çoğalan bu hücreler CD4+ ve CD8+ T hücre klonlannı 

oluştururken, B hücreleri de farklıtaşarak antikor üreten plazma hücre klonlannı 

oluşturmaktadır. Böylece bir önceki akut inflamatuar yanıt safhasında aktive olan 

makrofajlara ve serum proteinlerine ek olarak T hücreleri, B hücreleri ve plazma 

hücreleri de belirgin şekilde dokularda yer almaktadır. Bakteri ve ürünleriyle karşılaşan 

makrofajlar çok sayıda sitokin (IFN-y, TNF-a, TGF-p, IL-la, IL-Ip, IL-6, IL-10, IL

I 2, IL- 1 5), k em o kin, MIP (macrophage injlammatory protein), RANTES (regulated on 

activation, normal T eel! expressed and secreted), MMP ve PGEı salgılar. Bunlann 

etkisiyle daha fazla sayıda monosit ve lenfosit bölgede toplanır. Makrofajlar bir yandan 

ürettikleri mediatörler ile kollajen yıkımına neden olurken, bir yandan da CD4+ T 
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hücrelerini aktive etmektedir. Aktive olan T hücreleri tarafından da çok sayıda sitokin 

ve bir seri kemotaktik madde ortama salınmaktadır (74, 1 02). 

Bu aşamada; dokudaki lenfositler, plazma hücreleri ve makrofajlann artışı 

sonucunda lokal fibroblast metabolizması değişir, kollajen sentezi azalır, lokal ve 

sistemik spesifik bağışık yanıtın aktivasyonu ile immunojenik bakteri türlerine karşı 

antikor üretimi görülür (74). 

2.3.4. Düzenleme ve Çözülme Satlıası 

Bu safhada dokularda mononükleer hücre aktivitesinin artışına bağlı olarak 

ataşman kaybı oluşmaya başlar. Dokudaki intlamatuar mediatör miktan gittikçe 

artarken fibroblast hücrelerinin salgıladığı yıkıcı elemanlar da ortama eklenir. Plazma 

hücreleri baskın olan hücre grubudur. Böylece periodontal hastalık başlangıç ve gelişimi 

için uygun bir tablo oluşur. Kronik bakteri tehdidi ve bakteri ürünleri nedeniyle lokal 

hücre fonksiyonlannda devamlı olarak değişiklik meydana gelmektedir. Periodontal 

dokularda yer alan çok sayıda T lenfosit ve makrofaj, ürettikleri sitokin ve prostanoidler 

ile kollajen ve kemik kaybına neden olmaktadır (74). 

Başlangıçta konağın kontrolünde olan bakteri tehdidi artık daha zor kontrol 

edilebilmektedir. Genetik faktörler, sigara ve bazı sistemik hastalıklar, nötrofil-antikor 

koruması ve fibroblast fonksiyonlan üzerinde etki oluşturarak yapım ve yıkım 

sistemleri arasındaki dengeyi değiştirmektedir (74). Konağa ait yıkıcı ve koruyucu 

mekanizmalar arasındaki dengenin bozulması sonucunda bağışık yanıtın konak aleyhine 

dönmesiyle dişi destekleyen dokularda yıkım meydana gelmektedir ( 1 Ol, 1 22). 

Bağ dokusu yıkımı; periodontitisin aktif safhalarının ana bulgulanndan biridir. 

Kollajen sentezinin azalması, ekstraselüler matriks ve kollajen yıkımı meydana 

gelmektedir ( 1 5 1 ). 

Bakteri kaynaklı endotoksinler, konak kaynaklı nötrofil enzimleri, makrofaj ve 

lenfasitlerden salgılanan sitokinler fibroblastlarda hasara ve yıkıma yol açarak kollajen 

sentezinin azalmasına neden olur. Kollajenin yıkımı, konak (MMP-1, MMP-8, MMP-9, 

MMP- 1 3) ve bakteri kaynaklı kollajenaz enzimlerinin aktivasyonuyla 

gerçekleşmektedir. Konak kaynaklı kollajenazlar, aktive olmuş makrofaj ve 
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nötrofillerden, IL- ı ve TN F-a tarafından uyanlmış fibroblastlardan salgılanmaktadır 

(ı ı2). 

Periodontal ligamanın yıkımı; alveol kemiği ve semente bağlı olan kollajen 

fibrillerin kaybı, bağ dokusu esas maddesinin yıkımı ve fibroblastlann zarar görmesi 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu yıkımın miktan, bakteri aktivitesi ve konak yanıtı 

sonucu ortaya çıkan inflamasyonun yaygınlığına bağlıdır (ı 60). 

Sementte meydana gelen değişiklikler; periodontal yıkım sırasında yüzeydeki 

sementoblast tabakasının kaybı ve buraya giren periodontal ligaman fibrillerinin yıkımı 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. S ement yüzeyinde rezorpsiyon alanlan oluşmaktadır (ı 50). 

Alveol kemiği yıkımı; inflamatuar hücrelerden salgılanan lokal faktörlerin 

etkisiyle meydana gelmektedir. Bakteri ve konak kaynaklı faktörler komşu osteoblastlar 

ile ilişki kurarak osteoklastik aktiviteyi lokal olarak uyarmaktadır. Periodontal hastalık 

sırasında alveol kemiği yıkımına neden olan konak kaynaklı faktörler; sitokinler (IL- ı, 

IL-6, TNF, IFN-y), PG'ler ve lökotrienlerdir. Kemik yapımında görev alan faktörler ise 

trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF), insülin benzeri büyüme faktörü (IGF), 

transforme edici büyüme faktörü (TGF-~) ve bone morfojenik protein (BMP) olarak 

sıralanabilir. Bakteri kaynaklı ürünler tüm bu konak kaynaklı faktörlerin salınımına 

neden olabildikleri gibi periodontitislerin akut fazında direkt olarak da kemik yıkımına 

neden olabilir. Kemik dokusu kaybı, mevcut rezorpsiyon kemik yapımı ile 

dengelenmediği zaman ortaya çıkmaktadır. (ı 23, ı 50, ı 5 ı, ı 60). 

2.4. Periodontal Hastalık Patogenezinde Sitokinlerin Rolü 

Sitokinler, lökositlerin kendi aralannda ve diğer hücrelerle iletişiminde rol 

oynayan, bağışıklık ve inflamasyon mediatörleri olarak görev yapan geniş bir protein 

grubudur. Lökositlerce sentezlenmeleri ve lökositlere etki etmeleri göz önüne alınarak, 

sitokinlerin büyük bölümüne interlökinler denilmiştir (2). 

Sitokinlerin genel özellikleri arasında; antijene yanıtta geçici olarak üretilmeleri, 

genellikle si tokini üreten hücreye ( otokrin) veya yakınındaki (parakrin) hücreye etki 

göstermeleri, her sitokİnin birçok biyolojik etkisinin olması ve birçok sitokinin aynı 

veya benzer biyolojik etkileri paylaşınası sayılabilir (2). 
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CD4+ yardımcı T hücreleri değişik sitokinleri üreterek farklı fonksiyonlaraneden 

olan hücre alt gruplarına farklılaşabilir. Bu alt gruplar, T Ht hücreleri ve T Hı hücreleri 

(Tip ı yardımcı T hücreleri ve Tip 2 yardımcı T hücreleri) olarak adlandırılmıştır. T H 

hücrelerinin aktivasyonu sonucunda çeşitli sitokinler üretilmektedir. T Ht hücreleri, IL-2 

ve IFN-y üretirken T H2 hücreleri IL-4, IL-5, lL-l O ve IL-13 üretiminden sorumludur 

(84). 

T H 1 hücreleri fagosit aracılt sindirimi ve mikroorganizmaların öldürülmesini 

uyarır, bu nedenle hücresel bağışıklığın anahtar yapı taşıdır. T Hı hücreleri, eozinofıl 

aracı lı fagosit-bağımsız bağışıklı ğı uyarır ve T Hı hücreleri tarafından üretilen sitokinler 

h üm oral bağışık yanıtı yönlendirir. T Hı hücreleri, immunglobulin E (I gE) antikor 

üretimini stimüle eden IL-4 ile eozinofılleri uyaran IL-5 üretir. IL-4, lL-l O ve IL-13 gibi 

T Hı hücreleri tarafından üretilen sitokinlerin bazıları makrofaj aktivasyonunu inhibe 

eder ve T Ht hücresel bağışıklığı baskılar. Bu nedenle, bir mikroorganizmaya karşı 

hücresel bağışık yanıtın etkisi T Ht ve T Hı hücrelerinin aktivasyonu arasındaki denge ile 

sağlanabilir (2). 

T Ht ve T Hı hücrelerinin gelişimi CD4+ T hücrelerinin mikrobiyal antijenlerle 

karşılaştığı zaman aldığı uyarılar tarafından düzenlenir. T Ht ve T Hı farklılaşmasındaki 

denge öncelikle belirli infeksiyonlara karşı yanıtta dendritik hücrelerin tipleri tarafından 

etkilenebilir. Mikroorganizmaların sınıflanndaki farklılıklara göre tanımlanan farklı 

dendritik hücre alt grupları, mikroorganizmalar tarafından aktive olduklannda farklı 

sitokinleri salgılamalan ve farklı yanıt vermeleri sonucunda efektör T hücrelerini T Ht 

veya T Hı yönünde indükler (2, 84, 1 ı 3 ). 

Bağışık yanıtı yönlendiren karmaşık sitokin ağı; proinflamatuar ve 

antiinflamatuar sitokinler ile spesifik sitokin reseptörlerini içermektedir. 

Antiinflamatuar sitokinler ve sitokin reseptörleri, proinflamatuar sitokin yanıtını kontrol 

ederek inflamasyonun düzenlenmesinde önemli rol oynar (98). 

Fizyolojik koşullarda, sitokin inhibitörleri ve antiinflamatuar sitokinler 

inflamatuar yanıtı düzenlerken; inflamatuar reaksiyonların potansiyel zararlı etkilerini 

kontrol eder. Bağışık sistemin proinflamatuar ve antiinflamatuar bileşenleri arasında 

dinamik bir denge söz konusudur. Romatoid artrit, inflamatuar osteoartrit, periodontitis 

gibi kronik inflamatuar hastalıklarda, antiinflamatuar yanıtın yetersiz olması ya da 
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olmaması, patogenezi açıklayan önemli bir mekanizma olarak öne sürülmektedir (26, 

90). 

Histolojik çalışmalarda, ilerlemiş periodontal lezyonlarda lenfositlerin baskın 

hücre tipi olduğu bulunmuştur. T hücre alt gruplarının ürettikleri sitokin profilinin 

bağışık yanıtı yönlendirdiği ve periodontal hastalığın ilerlemesinde kritik rol oynadığı 

belirtilmiştir (80). 

2.4.1. Periodontal Hastahkta Yardımcı T Hücre Sitokin Profıli 

T HI profilininT Hı 'ye doğru dönüşümünü sağlayan mekanizmaların, gingivitisten 

periodontitise geçişte önemli olabileceği düşünütmesine rağmen literatürde bu konuda 

fikir birliği bulunmamaktadır. T H1/T Hı profilinin periodontal hastalıkta bağışık yanıtın 

düzenlenmesindeki rolünü inceleyen bazı çalışmalarda, periodontitiste azalmış T HI 

yanıtının etkili olduğu belirtilirken; bir grup çalışmada da artmış T Hı yanıtının rol 

oynadığı bildirilmektedir (6, 33, ı24, 127, 156). 

1 3 periodontitisli hasta ve 5 gingivitisli ya da sağlıklı hastadan alınan dişeti 

biyopsileri incelenmiş ve T Hı ile ilişkili birçok si tokini (IL-4, IL-5 ve IL-6) salgılayan 

hücre yoğunluğunun periodontitisli bireylerden alınan dokuda daha yoğun olduğu tespit 

edilmiştir. IL-2 üreten hücreler, periodontitis ve gingivitis örneklerinin her ikisinde de 

nadir olarak görülmüştür. Periodontitis lezyonlannda T Hı'nin T HI 'den daha baskın 

olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak bu çalışmada çeşitli sitokinler ile ilişkili hücreler 

tanımlanırken, herhangi bir T yardımcı hücre belirtecine (CD4) göre değerlendirme 

yapılmamıştır (144). Diğer bir çalışmada ise periodontitisli hastalardan alınan dişeti 

dokusu örneklerinden CD4+ hücreler izole edilmiş ve reverse transcriptase polymerase 

chain reaction (RT-PCR) tekniği kullanılarak sitokin mRNA (mesajcı ribonükleik asit) 

ekspresyonlan belirlenmiştir. IL-2, IL-4 ve IL-5 saptanmazken çok sayıda bireyde IL-6, 

IL- ı 3, IFN-y ve daha az oranda IL- ı O saptanmıştır. Sonuç olarak periodontitiste T Hı 

fonksiyonunun egemen olduğu düşünülmüştür (ı 55). 

Periodontitiste T HI sitokinlerin egemen olduğunu savunan çalışmalar da 

mevcuttur. Periodontitisli ve sağlıklı bireylerden gingival mononükleer hücreler izole 
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edilmiştir. IFN-y ve IL-2 için mRNA eksprese eden hücrelerin oranı periodontitiste 

sağlıklı bireylere göre yüksek bulunmuştur ( 13 7). 

KP'li hastalarda inflamasyonlu dişeti dokusunda ve serumda bulunan sitokin 

profiliyle klinik parametreler arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir çalışmada, serum ve 

dişeti dokusunda periodontal hastalığın başlaması ve ilerlemesinde önemli rol oynadığı 

düşünülen IL-ı/3, TNF-a, IL-2, IFN-y, IL-4 ve IL-ıo sitokinlerinin konsantrasyonlan 

incelenmiştir. Dişeti dokusu ve serumda; IL- ı{3, TNF-a, IL-2 ve IFN-y 

konsantrasyonunun KP'li bireylerde sağlıklı bireylere göre yüksek oranda bulunduğu 

görülmüş ve dişetinde yüksek IL- ı {3/IL- ı O ve TNF-a/IL-4 düzeyleri ile periodontitisin 

şiddeti arasında anlamlı bağlantı tespit edilmiştir. IL-4+ ve IL- ı O+ örneklerin sıklığının 

sağlıklı dokuda daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sağlıklı ve periodontitisli bireylerde 

serum sitokin seviyelerinde bireysel farklılıklann olduğu ve serum sitokin seviyeleriyle 

klinik periodontal parametreler arasında bağlantı saptanmadı ğı belirtilmiştir ( 44 ). 

DOS 'ta IL-4 ortalama konsantrasyon değerlerinin karşılaştınldığı bir 

araştırmada en yüksek değer sağlıklı grupta saptanırk en, en düşük değer ise KP 'de 

gözlenmiştir. IL-4 'ün ortalama konsantrasyon değerinin sağlıktan hastalığa doğru 

azaldığı izlenmiş ve KP'li bireylerde tedavi sonrasında IL-4 miktanndaki artışın da 

periodontal inflamasyon un azalmasıyla ilişkili olabileceği belirtilmiştir (I 07). 

KP'li ve gingivitisli bireylerden alınan dişeti dokusunda sitokin profilini 

belirlemek üzere yapılan bir çalışmada; IL-4, IFN-y, IL- ı O ve IL- ı 2 p40 

konsantrasyonlan değerlendirilmiş, IFN-y'nın periodontitisli hastalann dişeti dokusunda 

daha yüksek oranda bulunduğu görülmüştür (57). 

Bu çalışmalara karşılık; periodontitisli ve sağlıklı/gingivitisli bireylerden alınan 

dişeti biyopsilerinden yapılan analiz sonucunda IFN-y, IL-4 ya da IL- ı O salgılayan 

CD4+ hücrelerin oranlan arasında bir farklılık bulunmamıştır. Periodontitis 

lezyonlannda T HI ve T Hı sitokin profillerinde bir farklılık olmayabileceği belirtilmiştir 

(39). 

DOS, dişeti biyopsisi ve periferik kan örneği alınan 8 KP ve 8 AP'li hastada 

yapılan çalışmada; her iki grupta DOS 'ta T HI sitokinlerinin T Hı sitokinlerinden yüksek 

oranda olduğu ancak gingival mononükleer hücrelerin mRNA ekspresyonu 

analizlerinde T H 1 ve T Hı sitokin profilleri arasında herhangi bir fark bulunmadığı 

gözlenmiştir (ı ı 5). KP'li bireylerden alınan dişeti biyopsilerinde, T yardımcı hücrelerin 
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sitokin profilinin analiz edilmesi sonucunda periodontitis lezyonlannın hem T HI hem de 

T Hı fonksiyonu tarafından düzenlendiği bulunmuştur ( 1 2). 

KP'li bireylerden izole edilen dişeti CD4+ hücrelerinde RT-PCR tekniği ile 

si to kin analizi yapılmıştır. Dişeti T yardımcı hücrelerinin T HI ve T Hı sitokinlerinin her 

ikisini de eksprese ettiği tespit edilmiştir. IL-2 ve IL-4'ün saptanabilirliği nadir olsa da, 

IL-6 ve IFN-y hemen hemen tüm hastatann CD4 hücrelerinde saptanmıştır (34). Benzer 

sonuçlara ulaşılan diğer bir çalışmada, periodontitisli ve sağlıklı bireylerin periferik kan 

örnekleri ve dişeti lezyonlannda T HI ve T Hı hücreleri için si to kin profilinde farklılık 

saptanmamıştır. Hasta ve kontrol gruplannın her ikisinde de T HI ve T Hı sitokinlerinin 

plazma seviyeleri saptanabilirlik sınınnın altında bulunmuştur ( 1 06). 

Hastalık aktivitesinin teşhis edilernemesi tüm bu çalışmalann yorumlanmasını 

zorlaştırmaktadır. CD4+ hücrelerin analizi sonucunda elde edilen bulgulann da çelişkili 

olduğu görülmektedir. Periodontitis lezyonlanndaki hücrelerin büyük çoğunluğunu B ya 

da plazma hücrelerinin oluşturması nedeniyle periodontitiste T Hı hücreleri ve ilgili 

sitokinlerin, T HI hücreleri üzerinde hakimiyet kurduğu düşünülmektedir. Ancak 

periodontitis lezyonlannda B ve plazma hücrelerinin baskın olmasının tamamen artmış 

T Hı fonksiyonu ile açıklanamayacağı belirtilmiştir. Birçok çalışmada T Hı ya da T Hı ile 

ilişkili sitokinlerin baskın olup olmadığı tanımlanmaya çalışılırken, aslında hastalıktaki 

sitokin ekspresyonunda T HI veT Hı dengesinin önemli olabileceği düşünülmektedir ( 1 1 ). 

2.5. Genetik ile İlgili Genel Bilgiler 

Bir bireyin sahip olduğu genlerin tamamına "genom" denir. İnsan genomu 

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

kromozomdan oluşur. Genetik bilgi, hücre nükleusu içindeki kromozomlarda bulunan 

deoksiribonükleik asit (DNA) üzerinde taşınmaktadır ve nükleotid baz çiftlerinin farklı 

diziler halinde sıralanması ile meydana gelmektedir. DNA üç üniteden oluşan polimerik 

bir nükleik asit makromolekülüdür. Bunlar, beş karbonlu şeker (deoksiriboz), azot 

taşıyan bir baz ve bir fosfat grubudur. DNA'daki bazlardan adenin (A) ve guanin (G) 

pürin yapısında, sitozin (C) ve tirnin (T) ise primidin yapısındadır. Bir baz, bir fosfat ve 

bir şeker grubundan oluşan nükleotidler, komşu deoksiriboz birimleri arasında oluşan 
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5 '-3' fosfodiester bağlan ile uzun polinükleotid zincirleri şeklinde polimerize olur (71, 

92, 95). 

İnsan genomu yaklaşık olarak 50.000 gen içermektedir. Genler her hücrenin 

çekirdeğinde kromozom adı verilen organelleri oluşturan DNA'da kodlanmaktadır. Her 

hücrede genom, genomik DNA'nın çeşitli gruplara ait kromozomal proteinlerle 

birleşmesinden oluşan kromatin halinde paketlenir. Gen, polipeptid zincirindeki 

aminoasit dizisinin kodunu ve ekspresyanda gerekli olan regülatör dizileri taşıyan bir 

DNA parçasıdır. Ancak insan genomunda çok az gen, kesintisiz kodlayan diziler 

halindedir. Genlerin çoğu bir veya daha fazla kodlamayan bölge tarafından kesintiye 

uğrar. Araya giren bu dizilere intron denir. Bunlar nükleusta RNA 'ya transkribe olur 

ancak stüplazmadaki olgun RNA'da bulunmaz. Bu nedenle intronik dizilerdeki bilgi son 

ürün olan proteinde temsil edilmez. İntronlar, proteinin aminoasit dizisini kodlayan dizi 

olan ekzonlarla ardarda dizilir (95). 

Genlerin çoğunda en azından bir intron bulunmaktadır. Genler kromozom 

üzerinde kesin pozisyonu veya lokusu olacak şekilde doğrusal biçimde sıralanmıştır. 

Genin 5' ucunda, trankripsiyonun doğru başlamasından sorumlu olan dizileri içeren 

promoter bölge bulunur. Önemli bir promoter dizisi olan "TATA" dizisi transkripsiyon 

başlangıç dizisinin yaklaşık olarak 25-30 baz çifti (bç) öncesinde bulunan adenin ve 

tirnin yönünden zengin olan korunmuş bir bölgedir. 5' ucunda bulunan transkribe 

edilmiş, fakat proteine çevrilmemiş olan bu bölge çok daha uzun olabilir ve bir veya 

daha fazla intron ile kesilmiş olabilir. İkinci korunmuş bölge CA T dizisidir. Gen 

promoterlerinin hepsinde bu iki özgül bölge bulunmaz. Özelikle sürekli olarak eksprese 

olan genlerde CA T veyaTAT A dizisi bulunmamaktadır (95). 

Diploid hücrelerdeki kromozomlar çiftler halinde bulunur. Her bir çiftteki 

üyeler, homolog kromozomlar olarak adlandınlır. Kromozom çiftinin üyeleri birbiri ile 

uyumlu genetik bilgi taşır. Her kromozom çiftinin biri anneden biri babadan kalıtılır 

(95). Her bir diploid organizma, iki ebeveynli kahtım sonucu her genden iki kopya 

içerir. Gen çiftinin her bir üyesi, aynı özelliği etkilediği halde, aynı olmak zorunda 

değildir. Aynı türe ait populasyonun bireyleri arasında, herhangi bir özgül lokusta aynı 

genin özdeşi veya çok az farklı formu allel olarak adlandınlır ve birçok farklı alternatif 

şekilleri olabilir (71, 92). 
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Bireylerin çoğunda wild-type ya da yabanıl allel denilen tek bir versıyon 

bulunur. Genin diğer versiyonlan, wild-type allelden bir nükleotid dizisi veya DNA 

düzenlemesinde kalıcı bir değişiklik anlamına gelen mutasyon ile ayrılan mutant 

allellerdir. Eğer toplumda bu lokus için en az iki adet sık görülen allel varsa, Iokusun 

polimorfızm gösterdiği söylenebilir (95). 

Genotip, bir kişinin tek bir lokustaki veya toplam olarak tüm lokuslardaki 

genetik yapısını oluşturan alleller kümesidir. Bir ya da daha fazla gen bölgesinde 

birbirinin aynı bir çift alleli bulunan kişilere homozigot, farklı alleller taşıyan bireylere 

ise heterozigot denir. Fenotip ise bir genotipin morfolojik, klinik, biyokimyasal veya 

moleküler olarak gözlenebilen ekspresyonudur (95). 

All eller, yaygın olduğu zaman genel populasyonda kromozomlarda %1 'den 

daha fazla bulunur ve genetik polimorfızm olarak bilinir, alleller %I' den daha az 

sıklıkta ise nadir değişimler olarak adlandınlır. Genlerin kodlanan dizi değişimleri farklı 

protein çeşitliliğine, bu durum da farklı fenatipierin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu 

değişik proteinler, çevre ve birey arasındaki ilişkiyi, genetik çeşitliliğin nasıl 

etkilendiğini açıklar. Bireyin genetik olarak kendine özgü kimyasal oluşumu; çevreye, 

beslenmeye ve farmakolojik etkilere özgül yanıt vermesini sağlar (95). 

2.5.1. DNA ve Mutasyon 

Genetik olarak tespit edilen durumun fenatipte ortaya çıkması, biyolojik 

sistemin temelinde bulunan genetik problemi dengeleyemediğini göstermektedir. 

Mutasyon olarak adlandınlan bu duruma DNA 'nın nükleotid dizilerindeki veya 

düzenlenmesindeki değişiklikler neden olur. Mutasyonlar; genom mutasyonlan, 

kromozom mutasyonlan ve gen mutasyonlan olmak üzere üçe ayrılır (67, 95). 

Gen mutasyonlan, sıklıkla mutasyonu oluşturan nükleotid değişikliklerine göre 

sınıflandınlır. Bir DNA molekülünde bir bç'nin diğer bir bç'ye dönüşümü nokta 

mutasyonu olarak adlandınlır. DNA dizisindeki tek bir nükleotid değişimi, üçlü 

bazdaki kodu değiştirerek gen ürününde bir arninaasidin diğeriyle yer değiştirmesine 

neden olur. Bu durum genin kodlayan dizisinin anlamını değiştirip farklı bir aminoasit 

oluşturur. Bu mutasyonlara ise yanlış anlamlı (missence) mutasyonlar denir. Bir gen 

içinde, sonianma kodonlanndan herhangi birinin oluşmasına neden olan bir mutasyon 
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ortaya çıkarsa, bu noktada zincir sonlanması meydana gelir. DNA'da meydana gelen bu 

değişiklik anlamsız (nonsense) mutasyon olarak adlandınlır. Eğer nokta mutasyonu 

bir kodonu değiştirir fakat proteinin o pozisyonunda bir aminoasit değişikliğine yol 

açmazsa, bu durum sessiz (silent) mu tasyon olarak adlandınlır (7 ı, 95). 

Gen mutasyonlanna dahil olan bç yer değişimleri, gen içinde herhangi bir 

noktaya bir ya da daha fazla nükleotidin girmesi (insersiyon) veya çıkması (del es yon) 

gibi iki temel mekanizmadan biriyle oluşur. Hatalar, DNA replikasyonu sırasında ya da 

DNA'nın tamirinin yapılamaması nedeniyle meydana gelmektedir. Tek bir harfin 

kaybedilmesi veya eklenmesi, sonraki tüm üç harfli kelimelerin değişmesine neden olur. 

Bu duruma çerçeve kayması mutasyonu denir (7ı, 95). 

2.5.2. Genetik Polimorfızm 

Populasyonda sabit sıklıkta var olan belli bir genin iki veya daha fazla alternatif 

formunun veya varyandannın varlığı "polimorfizm" olarak adlandınlabilir (2). 

İnsan geninde polimorfizmin gelişebildiği bir veya birkaç bölge bulunmaktadır 

(Şekil 2.2) (135). 

ı. Promoter bölge veya 5 '- kenar (flanking) bölge 

2. Ekzon 

3. İntron 

4. Kodlanmayan bölge veya 3 'UTR (untranslated) 

5' 

Transkripsiyon 
başlama noktası ., / 

~ 
(1) Promoter Ba,ıatma 

bölge kodonu 

(2) Ekzonlar 
{kodlama bölgesi) ( 4) Kodlanınayau 

bölge 

.. 
Sonlandırına 

kodonu 

Şekil2.2: İnsan geninin genel yapısı ve polimorfızm görülebilecek bölgeler 

3' 
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Mutasyonlardan farklı olarak polimorfizmlerin varlığında direkt olarak hastalık 

ortaya çıkmaz, ancak hastalıkla ilişkili allelierin hasta bireylerde sağlıklı bireylere göre 

daha sık görüldüğü bilinmektedir. Polimorfizmlerin anlaşılabilmesi için hastalıkla 

ilişkili olduğu bildirilen allellerin sağlıklı kimselerde de bulunabildiği ve hastalıklı bazı 

bireylerde ise bu allelierin bulunmadığının bilinmesi önemlidir (67). 

Kronik hastalıklann yaşla birlikte görülme sıklığı artmakta ve gelişmeleri yıllar 

almaktadır. Bağışık yanıtı ve inflamasyonu etkileyen genetik faktörler de olaya 

katılmaktadır. Bu fizyolojik ve biyolojik yollann pek çok dengeleyici mekanizması 

bulunmaktadır ve bu yüzden tek bir genetik değişikliğin hastalık üzerinde ne derece 

etkili olduğunu saptamak çok güçtür. Eğer bir bireyde bir hastalıkla ilişkili polimorfizm 

görülüyorsa, klinik sonuçlannı tahmin etmek mümkün değildir (67). 

Polimorfik baz pozisyonlannın oranının, genarndaki rastgele olarak seçilen 

DNA parçacıklan için yaklaşık olarak 1/1000 bç olabileceği gösterilmiştir. 

Polimorfizmler, genin farklı kalıtsal formlannı veya genomun farklı bölgelerini ayırt 

edebilmek için kullanılmaktadır (95). 

2.5.2.1. Tek Nükleotid Polimorfızmleri (TNP)/Single Nuc/eotid Polymorplıisms 
(SNPs) 

Genomik DNA'daki tek bç'deki değişiklikler, polimorfizmlerin en yaygın formu 

olan "tek nükleotid polimorfizmi" olarak adlandınlmaktadır. İnsan genomunda on 

milyon TNP var olduğu tahmin edilmektedir. TNP'ler, ekzonlar ve intranlar üzerinde 

görülebilir (69, 94, 135). Belirli restriksiyon endonükleaz kesilme bölgelerindeki 

değişimlerden oluşan kesim parçası uzunluğu polimorfizmleri (KPUP) TNP olarak 

bilinir. TNP'ler, birkaç baz büyüklüğünde olup değişik sayıda ardışık tekrarlar (DSA T) 

veya mikrosatellit polimorfizmlerden daha sıklıktadır. TNP'ler; hem genetik hem de 

çevresel faktörlerin rol oynadığı diabet, kardiyovasküler hastalıklar, romatoid artrit ve 

periodontitis gibi multifaktöriyel hastalıklarda sorumlu genlerin kahtımının 

incelenmesinde ve genetik hantalann oluşturulmasında belirleyici olarak kullanılabilir. 

Bu tür kompleks hastalıklarda, genetik değişiklikler tek başına hastalıkla zayıf ilişki 

gösterseler de, çevresel faktörlerle birleştiklerinde klinik tabloda farklılık yaratabilir 

(95, 135). 
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2.5.2.2. Değişik Sayıda Ardışık Tekrarlar (DSAT)/Variable Number of Tandem 
Repeats (VNTR) 

DSA T, kısa DNA tekrar dizilerinin iki restriksiyon bölgesi arasında ardışık 

tekrarlayan diziler halinde bulunması olarak tanımlanan DNA polimorfızmidir. Tekrar 

sayısındaki farklılık, restriksiyon enzimleri ile kesim sonucu değişik uzunlukta DNA 

parçalannın ortaya çıkmasını sağlar (7ı). Bazı KPUP'lar restriksiyon endonükleaz 

tanıma bölgelerinin kazanma veya kaybetmekten çok değişik miktardaki DNA'nın 

delesyonu ve insersiyonu temeline dayanmaktadır. Minisatellit olarak bilinen ı 0- ı 00 bç 

uzunluğundaki DNA dizilerinin çoklu kopyalannın ard arda olacak şekilde iki 

restriksiyon bölgesi arasındaki DNA'ya insersiyonu, bir özgül sınıf polimorfızmini 

meydana getirir. KPUP'un bu sınıfı DSA T olarak bilinir ve birçok allel ile karakterize 

edilir (95). Her bir bölgedeki özgül DNA dizilerinin tekrar sayılan bireylerde farklılık 

gösterir ve ı .000 ile 20.000 bç uzunluğunda bir bölgeyi kapsar (7ı). 

2.5.3. Genetik Hastalıkların Sınıflandırılması 

Doğada en kompleks canlı türü olarak bilinen insan genomu, genlerin farklı 

dizilimleri ile oluşmaktadır. Dizilimlerdeki farklılıklar sonucunda çeşitli genetik 

hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Hemen hemen bütün hastahklar çevre ve genlerin 

etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır (92). 

Genetik hastalıklar üç ana gruba ayrılabilir; 

- Tek gen hastalıklan 

- Kromozom hastalıklan 

- Multifaktöriyel hastalıklar (95) 

Tek gen hastalıklar, tek bir genin mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkar. 

Mutasyon, kromozom çiftlerinden sadece biri üzerindeki gende olabilir (homolog 

kromozomdaki allel normaldir) veya her iki kromozom üzerindeki gen mutasyona 

uğramıştır. Kromozom hastalıklarında ise sorun, bir gende olmayıp fazla veya eksik 

sayıda kromozom/kromozom parçası bulunmasıdır. Multifaktöriyel hastahklarda, 

hastalığın görülmesinde bir genin etkisi oldukça azdır. Multifaktöriyel hastalıklann 
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çoğunda genetik bilgide tek bir hata yoktur. Hastalık genlerdeki küçük farklılıklann bir 

bileşkesidir, bu değişiklikler çevresel faktörlerle birlikte bir hastalığa yol açar veya 

kişiyi hastalığa yatkın hale getirir ( 67, 95). Multifaktöriyel yani kompleks hastalıklar, 

toplumda% ı 'den daha sık gözlenmektedir ve klasik bir ailesel geçiş göstermemektedir. 

Tek bir genin sebep olduğu basit geçiş gösteren hastalıklann aksine pek çok genin olaya 

katıldığı karmaşık bir kahtım söz konusudur. Bununla birlikte hastalıkla ilişkili bir 

allelin tespiti kompleks genetik hastalıklarda hastalığın teşhisini sağlamaz. Toplumda 

hastalıkla ilişkisi bilinen bir allel, hastalığı göstermeyen pek çok kişide bulunabilir. 

Genetik hastalıklann ilişkili olduğu bilinen bir allelin tespiti sonrası yorumlanması 

güçtür, hastalıkla ilgili diğer faktörlerin de bilinmesi gerekir (67, 69). 

2.5.4. Periodontitis Araştırmalarında Kullanılan Genetik Analiz Yöntemleri 

Aynı çevresel faktörlerden etkilenen her bireyde periodontal hastalık 

gelişmemektedir. Benzer günlük ağız bakımına sahip, sigara kullanmayan ve ağız içinde 

benzer mikroorganizma türlerini banndıran kişiler periodontal hastalığın ilerlemesi 

bakımından çoğu kez benzerlik göstermez. Bu farklılıklar hastalığın kahtım yolu ile 

oluştuğunu düşündürmektedir (75). 

Bilimsel veriler sendromlara bağlı olan ve olmayan periodontal hastalıklann 

etyolojisinde genetik faktörlerin en önemli belirteçler arasında bulunduğunu 

göstermektedir. Multifaktöriyel bir hastalık olan periodontitisin oluşumunda genetiğİn 

etkisini incelemek amacıyla çeşitli genetik analiz yöntemleri kullanılmıştır. 

Periodontitisin genetik yönünün değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler beş başlık 

altında gruplandınlmaktadır: 

ı . Soyağacı çalışmalan 

2. İkiz çalışmalan 

3. Segregasyon (Segregation) analizleri 

4. Bağlantı (Linkage) analizleri 

5. İlişkilendirme çalışmalan (Association studies) 



24 

Periodontitis gibi tek bir genin katkısının zayıf olduğu, etyolojisinde birçok 

etkenin yer aldığı multifaktöriyel hastalıkların değerlendirilmesinde zayıf ilişkileri de 

tespit edebildiği için ilişkilendirme araştırmalan daha faydalıdır (67, 69). 

2.5.5. Genom Analiz Teknikleri 

2.5.5.1. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) 

PZR, bir çift primer arasında bulunan bir DNA segmentinin enzimatİk olarak 

çoğaltılmasıdır (95). PZR, bir seri in vitro reaksiyon sonucunda özgül bir DNA dizisinin 

birçok kopyasını yapar. PZR için ön koşul, çoğaltılacak DNA'nın nükleotid dizisi 

hakkında bazı bilgilerin gerekliliğidir. Dizi bilgisi, iki oligonükleotid primerin sentezi 

için kullanılmaktadır (71 ). Primeri er, hedef dizinin her iki ucuna uyan iki oligonükleotid 

olarak tanımlanabilir, uzunluğu birkaç bazdan bir iki düzine bç arasında olan bir nükleik 

asit zinciridir. Primerlerden biri, hedef dizinin bir tarafındaki DNA molekülünün bir 

zincirine komplementer, diğer primer de hedef dizinin zıt tarafındaki DNA 

molekülünün diğer zincirine komplementerdir. Primerler, aralannda kalan DNA dizisini 

DNA polimeraz ile sentez ederek uzatır. DNA'daki bir genin özel bir parçası, bilinen 

özel primerierin kullanılması ile normal gen dizisinden hızlı bir şekilde çoğaltılabilir 

(95). 

PZR, çoğaltılacak DNA 'nın denatüre edilerek tek zinciri i hale getirilmesiyle 

başlar. Çift zincirli DNA'nın 90-95 °C'de ısıtılması onu tek zincirli hale getirerek 

denatüre eder. Sıcaklık 50 oc ile 70 oc arasında bir değere düşürülür ve bu birleşme 

sıcaklığında primerler tek zinciri i DNA 'ya bağlanır. Primerler çoğaltılacak hedef 

DNA'nın uçlarındaki dizilere eşleniktir. Primerler, kalıp DNA'nın sentezi için, 

başlangıç noktası olarak görev yapar. DNA polimerazın ısıya dayanıklı formu (Taq 

polimeraz) reaksiyon kanşımına ilave edilir. DNA sentezi 70-75 oc arasındaki 

sıcaklıkta gerçekleşir. Taq polimeraz, nükleotidleri 5 'den 3 'ne doğru ekleyerek, 

primerierin uzamasını sağlar ve hedef DNA'nın iki zincirli kopyasını yapar. Bu şekilde; 

çift zincirli DNA'nın tek zincirli hale getirilmesi, primerierin bağlanması ve polimeraz 

enzimi ile zincirin uzaması üç hasarnaklı bir döngüdür. PZR' de, yeni DNA zincirlerinin 
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sayısı her döngüde iki katına çıkar ve eski zincirlerle beraber yeni zincirler de bir 

sonraki döngüde kalıp görevi görür. Bu işlem, thermocycler denilen makinelerde, 

önceden döngü sayısı ve sıcaklıklan belirlenen programlarla otomatik olarak 

gerçekleşir. 

DNA 'nın çoğaltılması için hızlı ve hassas bir teknik olan PZR ile dizi analizi, 

klinik tanı ve genetik taramalar gibi amaçlarla kullanılabilen özgül DNA dizilerinin çok 

miktarda elde edilmesini sağlar (7 ı). 

2.5.5.2. DNA Dizi Analizi 

DNA dizi analizi, DNA örneklerindeki baz dizilerinin sırasını ortaya çıkarmak 

ıçın kullanılan bir genetik şifre çözme yöntemidir. Dizisi bilinmeyen bir DNA 

bölgesindeki nükleotidlerin dizilimin belirlenmesi sağlanır. Hastalığa sebep olan gen 

bölgesi dizi analizi tekniği ile taranarak mutasyonun gen üzerindeki yeri tespit edilir. 

Nükleotid dizilimi bilinmeyen, nükleotid dizisi için uygun restriksiyon endonükleaz 

enzimi olmayan veya birden fazla enzim kesim bölgesine sahip gen bölgelerinde dizi 

analizi yöntemi tercih edilebilir. DNA dizi analizi genellikle, dideoksinükleotid 

(3 'hidroksil grubu olmayan deoksiriboz) dizileme reaksiyonunda floresan işaretli 

primerierin kullanıldığı otomatik sistemlerle yapılır. Her biri farklı bir zincir 

sonlandıncı dideoksinükleotidle sonianan ve farklı floresan etiketlerle işaretli bir primer 

içeren, dört ayrı dizi analizi reaksiyonu gerçekleştirilir. Yeni sentezlenen DNA iplikleri 

jel elektroforezinde yürürken DNA 'lar, floresanı uyaran bir lazer ışığı önünden geçer. 

Geri gelen ışık bir fotoğraf çoğaltı cı tarafından tutulur ve bir bilgisayarda tutulan veriler 

analiz edilerek DNA örneğindeki baz dizisi saptanır. Her bir baz için farklı bir floresan 

boya kullanılır, her bir pik dizideki nükleotidleri göstermektedir (95, ı 8). 

2.5.5.3. N ükleik Asitterin Elektroforezi 

Restriksiyon endonükleaz enzimleriyle kesilerek ayrılan DNA parçalan, 

moleküllerin elektrik akımı altında göç etme hızianna göre ayrılmalannı sağlayan jel 
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elektroforezi tekniğiyle büyüklüklerine göre birbirinden aynlır. Agaroz ya da 

poliakrilamidden oluşmuş bir jel, içinde elektrot bulunan iki tampon bölmesi üzerine 

yerleştirilir. Analiz edilecek DNA parçacıklan, jel içinde oluşturulmuş kuyucuklara 

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

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

büyük moleküllerin hareketini küçük moleküllere kıyasla daha fazla kısıtlar. Küçük 

DNA parçalan jel boyunca büyük moleküllere oranla daha hızlı hareket ederek, nükleik 

asit kanşımından oluşan DNA parçacıklan büyüklüklerine göre birbirinden aynlır. 

Elektroforez tamamlandıktan sonra, jelde çeşitli büyüklüklerdeki molekülleri temsil 

eden DNA bantlan etidyum bromür (EtBr) ile boyanıp ultraviole (UV) ışık altında 

fotoğraflanır. Seri bantlar halinde görünen parçalann büyüklüğü aynı jelde yürütülen 

DNA standartlan ile karşılaştınlarak analiz edilir (ı 8, 7 ı). 

2.5.6. Polimorfızmlerin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 

2.5.6.1. Kesim Parçası Uzunluğu Polimorfızmi (KPVP)/Restriction Fragment 
Length Polymorphism (RFLP) 

Restriksiyon enzimleri, bakteriler tarafından virüs saldınsına karşı bir çeşit 

savunma mekanizması olarak üretilir (7ı). Restriksiyon enzimleri, DNA'daki özel çift 

iplikli dizileri tanıyan ve DNA'yı tanıma bölgesinden veya ona yakın yerden kesen 

enzimlerdir. Restriksiyon enzimlerinin çoğu 4 veya 6 bç'den oluşan tanıma bölgelerine 

sahiptir (95). 

Her restriksiyon enzimi DNA'ya bağlanarak tanıma dizisi denilen özgül 

nükleotid dizisini tanır. Enzim, bu tanıma dizisi içinden DNA 'nın iki zincirini özgül bir 

kesim kalıbı oluşturacak şekilde keser. Restriksiyon enzimleri, genomik DNA'yı her 

zaman doğru şekilde keserek restriksiyon parçalan oluşturma özelliğindedir. 

Restriksiyon endonüklezlannın kesimi ile ortaya çıkan DNA parçalannın boylanndaki 

farklılıklar "kesim parçası uzunluğu polimorfizmi" olarak adlandınlır. Restriksiyon 

parçalannın büyüklüğü, restriksiyon enziminin DNA'yı ne kadar sıklıkla kestiğine göre 

hesaplanır. KPUP'lar oldukça yaygındır ve birçoğu özgül kromozom bölgelerinde 
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bulunmuştur. Mutasyonlar, bir restriksiyon enzımının kesim noktasını ortadan 

kaldırarak ya da yeni kesim noktası yaratarak farklı boyda parçalar elde edilmesine 

neden olur (71 ). Restriksiyon enzimleri, DNA'daki dizileri özgül olarak tanır ve sonuç 

olarak; genomik DNA'da dizi değişiklikleri belirli kesim bölgeleri yaratır veya onları 

yok eder. Polimorfizm, restriksiyon enzimi için özgül kesim bölgesindeki çeşitlilik 

sonucu oluşmuştur (95). 

Kesim sonucu boyutları değişen bir ya da birden fazla DNA parçası jel 

elektroforezinde görünür hale gelir ve restriksiyon haritalaması, DNA dizi analizi gibi 

çeşitli yöntemlerle analiz edilir. 

2.5.6.2. Genotipleme 

Genotipleme, bireysel bir genetik analiz türüdür. Genellikle bu analizde 

özgünlüğü ve hassasiyeti arttırmak amacıyla birçok lokus aynı anda taranarak belli 

hastalıkların risk faktörleriyle bağlantılı TNP bölgeleri tespit edilir. Bu amaçla 

incelenilecek gen parçası PZR yöntemi ile çoğaltılıp elde edilen ürünler poliakrilamid 

jelden geçirilerek büyüklüklerine göre allelierin dağılımı belirlenir ( 139, 146). 

2.5.7. Periodontal Hastalıklarda Genetiğİn Rolü 

Her gingivitisin periodontitise dönüşmediği bilinmektedir. Bu değişken durum, 

konak yanıtında rol alan mekanizmalar tarafından yönetilerek kişilerin hastalığa 

yatkınlığını göstermektedir. Periodontal hastalığın ortaya çıkmasında 

mikroorganizmalar birincil etken olsa da, hastalığın klinik olarak ortaya çıkışının ve 

ilerleme hızının belirlenmesinde konak kaynaklı faktörler rol oynar. Hastalığın 

ilerlemesinde risk oranlan bakımından bireyler arasında kabul edilebilir farklılıklar 

bulunduğu anlamına gelmektedir. Periodontal hastalıkta konak yanıtının büyük ölçüde 

etkili olması söz konusu olduğundan, genetik faktörlerin periodontal hastalığın oluşumu 

ve ilerlemesinde önemli rol aldığı düşünülmektedir. Multifaktöriyel hastalıklarda sadece 

genetiğİn etkisi hastalığın ortaya çıkması için yeterli olmamaktadır. Bu gibi 
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hastalıklarda klinik olarak hastalık belirtileri yetişkin çağa kadar belirlenemeyebilir 

(47). 

Genetik faktörlerin periodontitisin ilerlemesinde etkili olduğuna dair birçok 

bilimsel kanıt mevcuttur. İnsan ve hayvanlar üzerinde yürütülen çalışmalardan elde 

edilen sonuçlar, genetik faktörlerin inflamatuar ve bağışık fonksiyonlar üzerine olan 

etkilerini göstermiştir. Ancak, bireyler genetik özelliklerine bağlı olarak benzer çevresel 

etkilere farklı yanıtlar verebilir. Allelik değişimler doku yapısında, antikor cevaplannda 

ve inflamatuar mediatörlerde önemli farklılıklar oluşturabilmektedir. Farklı gen 

lokusundaki birçok allelik değişiklik, periodontal hastalığa olan duyarlılığı etkileyebilir. 

Bu genetik farklılıklann bir kısmının önemli etkileri olurken bir kısmının ise klinik 

önemi olmamaktadır. Genetiğİn periodontal hastalıklar üzerine nasıl bir etkisinin 

olabileceğini daha iyi anlayabilmek için farklı genterin hastalıklara nasıl etki ettiklerinin 

bilinmesi gerekir ( 67). 

Periodontal hastalığın başlamasının yanı sıra ilerleyişini de içeren birçok 

hastalık evresinin genetik kontrol altında olabileceği düşünülmektedir. Hastalıkta rolü 

olabilecek faktörlerin saptanması için genetik analizierin kullanılabilmesi, genetik 

kontrolün rolünün belirlenmesi ile olası görülmektedir. Belirlenecek aday genlerin, 

mikrobiyal enfeksiyona karşı gelişen konak yanıtında, inflamasyon ve ımınun 

reaksiyonun veya doku rejenerasyonunun düzenlenmesinde etkili olabileceği 

düşünülmektedir. Periodontal hastalığın her bir evresi (infeksiyon, inflamasyon, doku 

yıkımı, fonksiyon bozukluğu) bir grup gen (hücre yüzey reseptörleri, sitokinler, 

enzimler, yapısal komponentler) ile ilişkide olabilir. Bu genler periodontal hastalık 

tanısı veya hastalığın prognozunun belirlenmesi için kullanılabilir (Şekil 2.3) (135). 
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Şekil 2.3: Genetik tanı, periodontal hastalığın çeşitli evreterindeki hedef genler ve 
tedavi stratejileri arasındaki ilişki 

Günümüze kadar, inflamatuar yanıtta etkili olduğu düşünülen çeşitli sitokinler 

ve büyüme faktörlerini kodlayan gen polimorfizmleri ile periodontitisin ilişkisini 

araştıran çok sayıda çalışma yapılmıştır. En çok incelenen sitokin polimorfizmleri IL-I 

ve daha az olmakla birlikte TNF-a'dır. Bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde önemli 

görevi olan IL-2, IL-4, IL-I O, IL-I2, IL-I3 ve IFN-y gibi T Hı ve T Hı sitokinlerine ait 

gen polimorfizmleri ile periodontitis arasındaki ilişkiyi inceleyen sınırlı sayıda çalışma 

bulunmaktadır ( I35). 

İlk olarak I997 yılında IL-I geninin periodontitis ile ilişkisi bildirilmiştir (73 ). 

Bugüne kadar, IL-I genetik polimorfizmlerinden IL-I A -889/+4845, IL-I B -5II /-3I, 

IL-I B + 3954 ve lL-l RN DSA T'ın periodontal hastalıklar ile ilişkisi değerlendirilmiştir. 

Çalışmaların sonuçları incelendiğinde özellikle beyaz ırkta, IL- ı all el sıklıklarının 

önemli ölçüde değişiklikler gösterdiği ortaya çıkmıştır (53, 72, 76, 8 ı, 83). 

IL- I gibi, periodontitis patogenezinde önemli role sahip olan TNF-A 

polimorfizmi ile periodontitis arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışmalar 

bulunmaktadır. TNF-a'yı kodlayan gendeki TNP'ler; promoter bölgede -ı 03 ı, -863, 

367, -308 ve -238 pozisyonunda, kodlama bölgesinin ilk intronunda +489 pozisyonunda 

bulunmaktadır. IL-I gen polimorfizmlerine benzer şekilde TNF -A geninin all el 

sıklıkları farklı toplumlarda çeşitlilikler göstermektedir. TNF-A gen polimorfizmi ile 
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periodontitisin ilişkili olduğunu belirten çalışmalara karşın (35, ı 29), böyle bir ilişkinin 

olmadığını ileri süren çalışmalar da bulunmaktadır (ı 9, 30, 32, 36). 

Periodontal hastalığın başlaması ve ilerlemesinde etkili olan IL- ı, TNF -A, 

human leukocyte antigens (HLA), MMP, katepsin-C, vitamin D gibi gen, proteaz ve 

yapısal moleküllerin ekspresyonunda etkili genler ve immunoreseptörler ile ilgili pek 

çok çalışma yapılmıştır (I O, ı 5, 23, 50, 5 ı, 73, 82, ı 2 ı, ı 26, ı 36) . 

140 orijinal araştırmanın derlendiği bir çalışmada, periodontitisin ilerlemesi ve 

şiddeti ile pozitif ve negatif ilişkisi olan genlerin polimorfızmleri değerlendirilmiştir. 

Birçok çalışmada periodontitis ve polimorfızm arasında pozitif ilişki olduğu belirtilirken 

negatif ilişkinin olduğu araştırmalar da mevcuttur. Bu derleme sonucunda, periodontal 

hastalıklar ve çevresel faktörlerin ilişkisini inceleyen kapsamlı genetik çalışmalara 

gereksinim olduğu ortaya çıkmıştır (ı 35). 

2.5. 7 .1. IL-2 Gen Polimorfızmleri 

Hücresel ve hümoral yanıtın düzenlenmesinde kritik bir role sahip olan IL-2, 

aktif T hücreleri tarafından üretilerek otokrin etki ile T hücre çoğalmasını artınr. Bu 

nedenle IL-2 T hücre aracılt bağışık yanıtın düzenlenmesi ve indüklenmesinde 

gereklidir. Aynı zamanda NK ve B hücrelerinin farklılaşması ve çoğalmasında uyancı 

olarak etki göstermektedir. IL-2 'nin T lenfositlerdeki IL-2 reseptörüne bağlanması IFN

y, lenfotoksin, IL-4, IL-3 ve IL-5 sekresyonunda artışa neden olmaktadır {2, 3 ı). 

IL-2, aktivasyonu takiben ı -2 saat içinde CD4+ T hücrelerinden üretilen ilk 

sitokindir. Aktİvasyon IL-2 reseptör ekspresyonunu düzenleyerek, T hücrelerinin IL-

2'ye bağlanmasını sağlar. Sonuçta, antijenle uyanlmış T hücreleri tarafından üretilen 

IL-2 aynı T hücresine bağlanıp etkisini gösterir. IL-2 'nin temel görevi T hücre 

çoğalmasını uyarmaktır, bu nedenle IL-2 T hücre büyüme faktörü olarak da 

adlandınlmaktadır (2). 

IL-2 geninin insan gen haritası üzerinde 4. kromozomda q26-q27'de olduğu 

bildirilmiştir (62). IL-2 geninde trankripsiyon başlangıç bölgesine komşu olan -330 

{T/G) ve +ı 66 (GIT) pozisyonunda iki TNP saptanmıştır. -330 pozisyonunda görülen 

iki yaygın allel varlığı, bu bölgenin genetik çalışmalar için uygun bir belirteç olarak 

kabul edilmesine neden olmuştur. Promoter bölgede yer alan -330 polimorfızminin, IL-
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2 üretimini etkileyebileceği belirtilmiştir. +I 66 polimorfizminin ise aminoasit dizisini 

etkileyen bir duruma neden olmadığı saptanmıştır (62). Brezilya toplumunda IL-2 

geninde -330 (T/G) polimorfizmi incelenerek diğer toplumlar ile karşılaştınldığında, 

all el frekansının İngiltere toplumu ile benzer olduğu bulunmuştur (I I 9). IL-2 -330 

polimorfizminin romatoid artrit şiddetinde etkili genetik bir risk faktörü olabileceği 

belirtilirken (I 03 ), Türk toplumunda Behçet hastalığı ile bu polimorfizm arasında ilişki 

saptanmamıştır (3 ). 

IL-2 genindeki -330 (T/G) polimorfizminin periodontal hastalık şiddetiyle 

ilişkisini inceleyen bir çalışmada; allel ve genotip frekanslan değerlendirildiğinde 

kontrol grubu, orta şiddetli periodontitis ve şiddetli periodontitis gruplan arasında 

önemli bir fark saptanmamıştır. Kontrol/orta şiddetli periodontitis gruplan birleştirilerek 

şiddetli periodontitis grubu ile karşılaştınldığında T allelinin kontrol/orta şiddetli 

periodontitis ile ilişkisi olduğu bulunmuş ve TT genotipine sahip bireylerde 2,5 kez 

daha az oranda şiddetli periodontitis oluşabileceği düşünülmüştür. Bu çalışma, 

periodontal hastalık patogenezinde IL-2 'nin aktif rolü olduğunu göstermektedir (I 20). 

Beyaz ırkta; IL-2 -330 TG genotipinin KP'li hastalarda kontrol grubuna göre 

daha az görüldüğü saptanmıştır. IL-2 I 66 TT gen o tipinin ise KP'li hastalarda artma 

eğiliminde olduğu saptanmıştır. Her iki IL-2 polimorfizminin KP oluşumu ile ilişkisi 

olduğu saptanmıştır. Ayrıca IL-2 -330, I 66 TT:TT haplotip kombinasyonu Pg ve 

kırmızı kompleks bakteri infeksiyon u ile ilişkili bulunmuştur. IL-2 -330 TG, I 66 TT 

genotipi ve TT:TT haplotip kombinasyonun KP için prognostik faktör olabileceği 

belirtilmiştir ( 1 08). IL-2 polimorfizmleri ve periodontitis ilişkisini değerlendiren 

çalışmalar Tablo 2. I' de yer almaktadır. 

Tablo 2.1: IL-2 polimorfızmlerinin periodontitis ile ilişkisi 

Hasta Sağlıklı 

Araştırıciiar Polimorfizm Etnik köken Tanı grubu kontrol 
Periodontitis ile 

(n) grubu (n) 
ilişkisi 

Scarel-Caminaga Brezilya 
KP 69 44 -330 + 

ve ark. 2002 (120) toplumu 

Reichert ve ark. GAP 73 
-330 ve I 66 Beyaz ırk 69 +/+ 

2009 (108) KP 58 
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2.5. 7.2. IL-4 Gen Polimorfızmleri 

IL-4, CD4+ yardımcı T hücrelerinin T Hı alt grubu, mast hücreleri ve B hücreleri 

tarafından üretilen, bağışık yanıtı etkileyen antiinflamatuar bir sitokindir. IL-4 'ün 

fonksiyonları arasında; CD4+ T hücrelerinin T Hı hücrelerine farklılaşmasının 

sağlanması, B hücrelerinden lgE yapımının uyarılması ve IFN-y bağımlı makrofaj 

fonksiyonlannın baskılanması sayılmaktadır. IL-4'ün proinflamatuar sitokinlerin 

salgılanması ve ekspresyonu üzerinde engelleyici bir etkisi olduğu bilinmektedir. IL-4 

ve lL-l O, T H 1 yanıtını baskılayarak makrofaj kaynaklı IL-12 üretiminin azalmasına 

neden olmakta ve T Hı tip hücrelerin farklılaşması inhibe edilmektedir (2, 98). 

IL-4 geni, 1 O kilobaz (kb) büyüklüğünde ve 4 ekzondan oluşan 18 kilodalton 

(kDa) boyutunda bir glikoproteindir. IL-4 geninin insan gen haritası üzerinde 5. 

kromozom q31.1 'de olduğu bildirilmiştir (7). 

IL-4 geninde promoter ve intron bölgelerinde birçok polimorfizm 

tanımlanmıştır. IL-4 -590 (C/T), -33 (C/T) ve intron 2-3 polimorfizmi ile ilgili 

çalışmalar yapılmıştır (25, 41, 42, 55, 58, 65, 66, 87, 117, 146). 

IL-4 geninde promoter -590 ve intron 2 polimorfizmlerinin AP ile ilişkisini 

inceleyen bir çalışmada, AP'li bireylerin °/o27,8'inde her iki polimorfizm de pozitifken; 

sağlıklı kontrollerin hiçbirinde polimorfizm izlenmemiştir. Serum IL-4 düzeyleri 

değerlendirildiğinde, her iki polimorfizmin de pozitif olduğu AP'li hastalarda IL-4 

seviyelerinin, belirlenebilir limitin altında olduğu rapor edilmiştir (87). 

Türk toplumunda IL-4 intron 3 polimorfizmi LAP, GAP ve kontrol gruplannda 

allel ve genotip dağılımı bakımından fark görülmezken, AP (LAP+GAP) ve kontol 

grubu karşılaştırıldığında genotip dağılımı anlamlı derecede farklı bulunmuştur. Bu 

araştırmada, IL-4 polimorfizminin AP'li bireyler için risk faktörü oluşturabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır (146). Türk toplumunda yapılan diğer bir çalışmada, 75 

periodontitisli ve 73 sağlıklı bireyin, allel ve genotip dağılımı arasında anlamlı bir fark 

görülmemiştir. IL-4 polimorfizminin (intron 2 ve -590 C/T) şiddetli GKP ile ilişkili 

olmadığı saptanmıştır (66). 

IL-4 geninde -590 (C/T) polimorfizminin incelendiği bir çalışmada kontrol ve 

farklı şiddetteki KP'li hasta gruplan arasında allel ve genotip sıklığında anlamlı bir 
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farklılık bulunmamış, bu polimorfizmin KP'ye yatkınlıkla ilişkili olmadığı sonucuna 

varılmıştır (ı 17). Kore toplumunda IL-4 genindeki iki polimorfizmin ( -590 C/T ve 70 

bç DSA T) KP ile ilişkisi araştırılmıştır. Kontrol ve periodontitis grubu arasında iki 

polimorfizmin all el, gen o tip ve haplotip dağılımında anlamlı fark bulunmamıştır ( 65). 

Avrupalı beyaz ırkta ve Japon toplumunda IL-4 gen polimorfizmleri (-590 C/T 

promoter ve intron 2) ile AP arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada her iki toplumda 

genotip dağılımı farklı bulunmuş; ancak AP ve incelenen polimorfizmler arasında bir 

bağlantı görülmemiştir ( 4 ı). Afrika kökenli Brezilya toplumunda ise IL-4 gen 

polimorfizmleri (intron 2 ve -590 C/T) periodontal hastalığa yatkınlıkla ilişkili 

bulunmamıştır (ı 05). Brezilya toplumunda yapılan diğer bir çalışmada IL-4 genindeki -

590 (C/T), + 33 (C/T), 70 bç DSAT polimorfizmlerinin all el, genotip ve haplotipleri ile 

KP arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Daha önceki çalışmalarda 2. intronda 

lo kalize olduğu belirtilen 70 bç DSA T polimorfizminin 3. intronda bulunduğu 

belirtilmiştir (5). 

İran toplumunda, kontrol ve spesifik periodontitis gruplan arasındaki bağiantıyı 

saptamak amacıyla genotip analizi; sağlıklı kontrol, AP ve KP gruplan arasında ayrı 

ayrı yapılmıştır. Ancak IL-4 geninde -590 (C/T) polimorfizminin genotip sıklığında 

gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı belirtilmiştir (58). 

IL-4 geni promoter -590 ve -34 bölgelerindeki polimorfizmlerin, AP ve kontrol 

grubu arasındaki allel frekansının benzer olduğu izlenmiştir. IL-4 -590 TT ve IL-4 -34 

TT genotiplerinin frekansı AP grubunda kontrol grubuna yüksek bulunmuş ve bu 

genotipler ile AP arasında bir ilişki olduğu belirtilmiştir ( 42). 

Çek toplumunda IL-4 genindeki -590 (C/T), -33 (C/T) ve intron 3 

polimorfizmleri incelendiğinde KP ve kontrol grubu arasında allel ve genotip 

frekanslannda anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Ancak kompleks analizler, gruplar 

arasında haplotip frekansındaki anlamlı farklılıklan ortaya çıkarmıştır. IL-4 geninde, T 

( -590)/T( -34)/allel 2 DSA T haplotipi KP'li grupta kontrol grubuna göre daha sık 

görülmüştür. Çek toplumunda KP ve IL-4 haplotipleri arasında bir ilişki olduğu 

savunulmuştur (55). 

IL-4 polimorfizmleri ve periodontitis ilişkisini değerlendiren çalışmalar Tablo 

2.2 'de yer almaktadır. 
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Tablo 2.2: IL-4 polimorfızmlerinin periodontitis ile ilişkisi 

Hasta Sağhkh 
Periodontitis ile 

Araştıncılar Polimorfizm Etnik köken Tanı grubu kontrol 

(n) grubu (n) 
ilişkisi 

Michel ve ark. -590 + 
Karışık AP 18 22 

2001 (87) İnton 2 + 

Uygur C. 2002 
İntron 3 Türk toplumu AP 100 114 + 

(146) 

Scarei-Caminaga 
-590 Karışık KP 69 44 -

ve ark. 2003 (1 1 7) 

-590 -
Kang ve ark. Kore 

70 bç DSAT KP 32 150 -
2003 (65) toplumu 

Haplotip -

Japon 
Gonzales ve ark. -590 -

toplumu ve AP 61 63 
2004 (41) İntron 2 -

beyaz ırk 

Pontes ve ark. -590 Brezilya AP 14 -
30 

2004 (105) İntron 2 toplumu KP 16 -

Kara ve ark. -590 -
Türk toplumu KP 75 73 

2007 (66) İntron 2 -

Hooshmand ve AP 27 
-590 İran toplumu 56 -

ark. 2008 (58) KP 26 

Gonzales ve ark. -590 + 
Beyaz ırk AP 58 51 

2007 (42) -34 + 

-590, +33 -1-

Holla ve ark. 
İntron 3 KP 194 Çek toplumu 158 -

2008 (55) 
Haplotip + 

-590, +33 +/+ 
Anovazzi ve ark. Brezilya 

KP 125 70 bç DSAT 125 + 
2010 (5) toplumu 

Haplotip + 



35 

2.5.7.3. IL-10 Gen Polimorfızmleri 

IL-ı O, makrofajlan etkileyerek proinflamatuar sitokin üretimini inhibe eden 

güçlü bir antiinflamatuar sitokindir. IL-ı O; makrofaj, B hücreleri ve T Hı hücreleri 

tarafından üretilmektedir (28, 98). İnflamatuar sitokinlerin aşın üretimini baskılayan 

kontrol mekanizmalan ile periodontitiste inflamatuar yanıtı etkileyebileceği 

düşünülmüştür ( ı59). 

IL-ı O geni, ı. kromozomun uzun kolu üzerinde (ı q3ı-32) haritalanmıştır. Bu 

gen, beş ekzondan oluşan bir DNA dizisini kapsamaktadır (3ı ). 

IL- ı O geni promoter bölgesinde -ı 087 (Gl A), -8 ı 9 (CIT), -592 (Cl A) olmak 

üzere üç adet TNP tanımlanmıştır (79). Periodontitisle bağlantılı olduğu savunulan bu 

üç TNP GCC, ACC ve ATA olmak üzere üç haplotipe neden olmaktadır (ı 45). Genin 

5' ucuna komşu bölgesinde mikrosatelit pollimorfizmi de tanımlanmış ancak 

periodontitis ile bir ilişki kurulmamıştır (68). AP'li ve sağlıklı bireyler arasında yapılan 

bir çalışmada, IL- ı O G allelinin AP'ye genetik yatkınlık ile bağlantılı olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır ( 49). 

Çin toplumunda IL-ı O promoter polimorfizmlerinin (-597, -824, -ı087) sistemik 

lupus eritematozis gelişiminde etkin olmadığı belirtilmiştir (88). Japon toplumunda IL

I O geninde, -506 ve -1140 arasındaki bölgede bulunan promoter polimorfizmlerinin KP 

ve AP gruplan ile kontrol grubu arasındaki ilişki değerlendirilmiş; allel ve haplotip 

dağılımı açısından anlamlı fark bulunmamıştır (ı 57). 

IL-I O promoter polimorfizmlerinin ( -597 ve -824) KP ve AP üzerine etkisi 

değerlendirildiğinde, IL- ı O genotipi ve periodontitis arasında anlamlı bir ilişki 

gösterilmemiştir (43). Yüksek sayılı hasta grubunda yürütülen bir diğer çalışmada, IL

ı O genindeki -592 ve -824 polimorfizmlerinin ve spesifik haplotiplerin KP'ye 

yatkınlıkla ilişkili olduğu bulunmuştur. Araştıncılar, KP'li bireylerde ATA hap lotipinin 

daha çok gözlendiğini, buna karşılık kontrol grubunda GCCI ACC hap lotipinin baskın 

olduğunu belirtmiştir ( 118). 

Tayvan toplumunda KP ve AP'li bireylerde IL-10 polimorfizmleri (-592 CIA,-

819 CIT, -1082 Gl A) incelenmiştir. -592 polimorfizminin gruplar arasında anlamlı 

farklılıklar gösterdiği bulunmuş ve KP gelişimi için düşük risk oluşturabileceği 
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düşünülmüştür. lL-l O ATA hap lotipinin ı se GAP'a yatkınlıkla bağlantılı olduğu 

görülmüştür (60). 

Türk toplumunda, şiddetli KP'li ve sağlıklı bireyler arasında IL- ı O -597 (C/ A) 

polimorfızminin genotip ve allel frekanslan bakımından anlamlı fark gösterdiği 

saptanmıştır. IL-1 O genindeki bu polimorfizmin şiddetli KP ile ilişkili olduğu sonucuna 

vanımıştır ( 133 ). 

Avusturya toplumunda 252 erişkin bireyin dahil edildiği prospektif bir 

çalışmada, IL- ı O gen polimorfızmleri ve çevresel risk faktörlerinin periodontal 

hastalığın ilerlemesine etkisi araştınirlığında lL-l O gen polimorfizmi ve periodontal 

hastalığın ilerlemesi arasında bir ilişki olduğu görülmüştür. AT Al ACC ve ACC/ ACC 

genotipine sahip bireylerde hastalığın ilerleme hızının daha düşük olduğu saptanmıştır 

(20). 

Beyaz ırkta IL- ı O -ı 087 polimorfızmi şiddetli KP ile ilişkili bulunmuştur. 

Genotip dağılımı incelendiğinde periodontitisli bireylerde kontrol grubuna göre GG 

genotipinin anlamlı oranda yüksek olduğu görülmüş ve iki grup arasında GG 

genotipinin dağılımınındaki farkın, sigara içmeyen bireylerde daha belirgin olduğu 

saptanmıştır ( 1 0). 

IL-I O geni -1082 pozisyonunda, KP ve kontrol grubu arasında genotip 

dağılımında anlamlı bir fark gözlenmemiştir (8). İran toplumunda bu pozisyondaki 

polimorfik allelin GAP ile ilişkili olmadığı sonucuna vanımıştır (86). AP ve KP'li 

bireylerin incelendiği diğer bir çalışmada da lL-l O -627 ve -1082 pozisyonlannda 

anlamlı fark bulunmamıştır (14). 

IL-1 O geni promoter bölgedeki polimorfızmin inflamatuar uyaran sonrasında 

si to kin üretimini etkilediği bulunmuştur (lll). Bu çalışmada lL-l O -592 (Cl A) 

polimorfızminin KP için fonksiyonel olduğu ve lL-l O mRNA ekspresyonunun 

azalmasında etkili olduğu görülmüştür. Matriks metalloproteinaz doku inhibitörü-3 

(TIMP-3) geninin ekspresyonundaki azalma da bu durumu desteklemektedir. Tüm 

bunlara bağlı olarak periodontal hastalığın sonucunun etkilendiği düşünülmüştür ( 17). 

ATA haplotipi, düşük seviyede IL-1 O üretiminden sorumlu olarak bilinmekte ve GAP 

için bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir ( 1 1 0). 
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53 KP'li bireyde IL-lO geni -1087 bölgesinde genotip dağılımı incelenmiş ve bu .. 

bireylerden alınan dişeti biyopsilerinde lL-l O+ hücre analizi yapılmıştır. ILii:'l O+ 

hücrelere, en çok GG genotipi taşıyan bireylerde rastlanmıştır. Buna bağlı olarak KP 

lezyonlarında IL-10 ekspresyonunun. farklı genotipler ile ilişkili olduğu sonucuna 

varılmıştır (27). 

IL-I O polimorfızmleri ve periodontitis ilişkisini değerlendiren çalışmalar Tablo 

2. 3 'te yer almaktadır. 

Tablo 2.3: IL-10 polimorfızmlerinin periodontitis ile ilişkisi (I) 

Hasta Sağlıklı 
Periodontitis ile 

Araştırıcılar Polimorfizm Etnik köken Tanı grubu kontrol 

(n) grubu (n) 
ilişkisi 

Kinane ve ark. IL-10 R 94 -
Beyaz ırk AP 79 

1999 (68) IL-10 G 102 -

Hening ve ark. IL-1 O G allelleri 
Beyaz ırk AP 72 73 -

2000 (49) (7-16) 
·-· 

-506 -

Yamazaki ve -1140 Japon KP 34 -
52 .. 

ark. 2001 (157) -1082 toplumu AP 18 -
Haplotip -

Gonzales ve ark. -597 KP 23 •· 
~ .. - . .. .. 

Beyaz ırk 21 
2002 (43) -824 AP 18 -

Berglundh ve .. 
-1087 Beyaz ırk KP . 60 39 + 

ark. 2003 (10) .. 

-592 + 
Scarel-

-819 Brezilya + 
Caminaga ve KP 67 43 

-1087 toplumu + 
ark. 2004 (118) 

Haplotip + 

Brett ve ark. -627 KP 57 -
Beyaz ırk 100 

2005 (14) -1082 AP 51 -
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Tablo 2.4: lL-l O polimorfizmlerinin periodontitis ile ilişkisi (ll) 

Hasta Sağhkh 
Periodontitis ile 

Araştırıcılar Polimorfizm Etnik köken Tanı grubu kontrol 

(n) grubu (n) 
ilişkisi 

Babel ve ark. Beyaz 
-1082 KP 122 114 -

2006 (8) ırk 

Sümer ve ark. -597 + 
Türk toplumu KP 75 73 

2007 (133) -824 -

Mellati ve ark. 
İran toplumu -1082 AP 52 61 -

2007 (86) 

-590, -
Reichert ve ark. KP 27 

-819,-1082 Beyaz ırk 34 -
2008 (110) AP 32 

ATA haplotipi -

-592 
Cullinan ve ark. Avusturya 

-1082 KP 252 - + 
2008 (20) toplumu 

Hap lo tip 

Claudino ve ark. Brezilya 
-592 KP 116 173 + 

2008 (17) toplumu 

Donati ve ark. 
-1087 Beyaz ırk KP 53 - + 

2008 (27) 

-592 + 

H u ve ark. 2009 -819 Tayvan KP 145 -
126 

(60) -1082 toplumu AP 65 -

ATA haplotipi + 

Çocuklarda, IL-1 O -1082 pozisyonunda A allelinin gingivitis için risk faktörü 

olabileceği sonucuna vanlmış (21) ve diğer bir çalışmada IL-1 O geni promoter 

polimorfızmlerinin gingivitisin patogenezinde aktif bir rolü olabileceği savunulmuştur 

(22). 
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2.5. 7.4. IL-128 Gen Polimorfızmleri 

IL-12, mononükleer fagositler ve dendritik hücreler tarafından salgılanan ve 

sekresyonu IL-4 ve IL-I O tarafından inhibe edilen bir sitokindir. Hücre ıçı 

mikroorganizmalara karşı doğal bağışık yanıtın bir mediatörüdür ve bu 

mikroorganizmalara karşı hücresel bağışık yanıtın temel indükleyicisi olarak görev 

yapmaktadır. IL- ı 2; NK hücreleri ve T hücrelerinden IFN-y salınımını artırmakta, NK 

hücrelerinin ve sitotoksik T lenfositlerinin sitolitik aktivitelerini yükseltınektedir (2, 3 ı). 

Bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde etkili proinflamatuar bir sitokin olan IL-

12, T HI hücrelerinin gelişimini arttırmaktadır. IL-12, moleküler ağırlığı 35 ve 40 kDa 

olmak üzere iki alt birimden oluşan heterodimerik bir yapıdadır (2, 3 ı). IL-12B geni 

5q3 ı -33 kromozomunda bulunmaktadır (60). 

Beyaz ırka mensup periodontitisli bireylerde IL- ı 2B 1188 3 'UTR bölgesindeki 

polimorfizmin incelendiği bir çalışmada, allel ve genotip dağılımının periodontitis ile 

kontrol gruplan arasında anlamlı fark göstermedi ği belirtilmiştir. IL- ı 2B AA genotipine 

sahip bireylerde dişeti oluğu kanama indeksinin yüksek olduğu görülmüştür (1 09). 

Tayvan toplumunda IL- ı 2B +ı 6974 (1188) polimorfizmi ile AP arasında bir ilişki 

saptanmazken; CC genotipi KP'ye yatkınlıkla bağlantılı bulunmuştur (60). 

IL- ı 2B polimorfizmleri ve periodontitis ilişkisini değerlendiren çalışmalar Tablo 

2.5 'te yer almaktadır. 

Tablo 2.5: IL-128 polimorfızmlerinin periodontitis ile ilişkisi 

Etnik Hasta grubu 
Sağhkh 

Periodontitis 
Araştıncılar Polimorfizm Tanı kontrol 

köken (n) ile ilişkisi 
grubu (n) 

Reichert ve ark. AP 72 
1188 Beyaz ırk 74 -

2008 (109) KP 52 

Hu ve ark. 2009 +16974 Tayvan KP 145 
126 +/-

(60) (1188) toplumu AP 65 
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2.5.7.5. IL-13 Gen Polimorfızmleri 

IL- ı 3, intlamatuar sitokin üretimini inhibe eden antiintlamatuar bir sitokindir. 

IL-4 ve IL- ı O'a benzer antiintlamatuar bir etki gösteren IL- ı 3, T Hı CD4+ T 

hücrelerinden üretilmektedir. IL- ı 3 etkisi ile monositlerden salınan prointlamatuar 

moleküllerin salınımı bloke edilir. Ayrıca IL- ı 3 'ün monosit ve B lenfosit 

proliferasyonunda önemli rol oynadığı bilinmektedir (3 ı, ı 30). 

IL-4 ve IL- ı 3 arasındaki esas fonksiyonel farklılık, T hücreleri üzerindeki 

etki I eridir. IL-4, T Hı hücrelerinin farklılaşması, çoğalması ve aktivitesinde güçlü bir 

etkiye sahipken IL- ı 3, T hücre fonksiyonu üzerinde düşük derecede etki göstermektedir 

(98). 

IL- ı 3 geninin insan gen haritası üzerinde 5q kromozomunda yer aldığı ve IL-4'ü 

kodlayan gen ile yakın bağiantıda olduğu bildirilmiştir (3 ı). 

IL- ı 3 geninde ilk olarak promoter bölgede, -1055 pozisyonunda C/T nükleotid 

değişimi gösteren polimorfizm varlığı tanımlanmış ve bu polimorfizmin alerjik astım 

riski ile ilişkili olduğu bulunmuştur ( 14 7). IL-13 genindeki polimorfizmlerin 

tanımlanması amacıyla yapılan çalışmada; iki promoter, bir intron, bir ekzon ve üç UTR 

bölgesinde olmak üzere yedi polimorfizm saptanmıştır. Daha önce -1055 pozisyonunda 

tanımlanmış olan polimorfizmin, promoter bölgedeki -1 ı 12 polimorfizmine karşılık 

geldiği belirtilmiştir ( 45). 

Japon toplumunda, promoter bölgede -ll ı 2 pozisyonundaki ( C/T) 

polimorfizminin Graves hastalığı, diğer bir çalışmada ise alerjik intlamasyon ile ilişkili 

olduğu görülmüştür (16, 52). İki farklı etnik grup olan Japon ve Mısır toplumunda 

yapılan bir araştırmada IL-4 geni -589, -33, intron 3 polimorfizmi ve IL-13 geni -1111, 

+2044 polimorfizmlerinin kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ile ilişkisi 

incelenmiş, hastalık ve kontrol gruplan arasında genotip frekansı açısından farklılık 

saptanmamıştır (48). 

IL- ı 3 gen polimorfizmi ve periodontal hastalık ilişkisini inceleyen sınırlı 

araştırma bulunmaktadır (42, ı54). Tayvan toplumunda IL-ı3 geni -1 ı ı2 

pozisyonundaki ı, ı genotipi ve ı. allelin AP'nin oluşumunda hazırlayıcı faktör 

olabileceği ileri sürülmüştür (ı 54). Avrupa populasyonunda ise IL- ı 3 geni -ı ı ı 2 (C/T) 
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ve -1512 (NC) polimorfizmleri değerlendirildiğinde, AP ve kontrol gruplan arasında 

gen o tip ve all el frekanslan açısından fark bulunmamıştır ( 42). 

IL-13 polimorfizmleri ve periodontitis ilişkisini değerlendiren çalışmalar Tablo 

2.6 'da yer almaktadır. 

Tablo 2.6: IL-13 polimorfızmlerinin periodontitis ile ilişkisi 

Etnik Hasta grubu 
Sağhkh 

Periodontitis 
Araştıncılar Polimorfizm Tam kontrol 

köken (n) ile ilişkisi 
grubu (n) 

Gonzales ve 
-ı ı ı 2 -

ark.2007 Beyaz ırk AP 58 51 
-ı 5 ı 2 -

(42) 

Wu ve ark. Tayvan AP 60 
-1 ı ı 2 95 +/-

2010(154) toplumu KP 204 

2.5. 7.6. IFN-y Gen Polimorfızmleri 

IFN-y, bağışık yanıtın erken ve geç evrelerinde T lenfasitler ve NK hücreler 

tarafından sentezlenmektedir. Temel görevi, doğal bağışıklık ve edinsel hücresel bağışık 

yanıtın her ikisinde de makrofajlan aktifhale getirmektir (2, 28). 

T Hı hücreleri tarafından üretilen en önemli sitokin olan IFN-y, makrofajlann 

güçlü bir aktivatörüdür. IFN-y aynı zamanda ASH'ler üzerinde MHC sınıf II 

moleküllerinin ekspresyonunu uyarmaktavebu etki T hücre yanıtını arttırmaktadır (2). 

IFN-y bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde görev almakta ve infeksiyana karşı 

konak savunmasını yönlendirmektedir. Birincil T HI yanıtın oluşumu sırasında 

düzenleyici bir role sahip olan IFN-y, artmış IL-12 yanıtından sorumludur (28). 

IFN-y geni 12q14 kromozomu üzerinde haritalanmıştır (31). IFN-y geni 3'UTR 

bölgesinde 5644 pozisyonu NG polimorfizminin, gen ekspresyonunu etkileyebileceği 

saptanmıştır ( 153 ). 

IFN-y G5644A gen polimorfizminde allel ve genotip sıklığı göz önünde 

bulundurulduğunda, AP ve KP'li hasta gruplan ile kontrol grubu arasında anlamlı bir 
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fark saptanmamıştır. Sonuç olarak bu polimorfizmin İran toplumunda periodontitise 

yatkınlık ile bağlantısı bulunmamıştır. Heterozigot genotipin periodontitisli bireylerde 

düşük oranda da olsa daha sık görüldüğü saptanmıştır (58). 

KP'Ii ve sağlıklı bireylerde IFN-y +874 (T/A) polimorfizmi genotip dağılımında 

gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenınemiş ve bu polimorfizminin KP'ye yatkınlık 

ile ilişkili olmadığı sonucuna vanımıştır (8, 56). AP grubunun da dahil edildiği bir 

çalışmada, IFN-y +874 (Tl A) polimorfizminin GAP ve KP teşhisi için uygun bir belirteç 

olmadığı düşünülmüştür. Aynca IFN-y +874 TA genotipine sahip bireylerin Prevotella 

intermedia subgingival kolonizasyonuna eğilimi olduğu belirtilmiştir (I 09). 

IFN-y gen polimorfizmleri ve periodontitis ilişkisini değerlendiren çalışmalar 

Tablo 2.7'de yer almaktadır. 

Tablo 2. 7: IFN-y polimorfızmlerinin periodontitis ile ilişkisi 

Hasta 
Sağhkh 

Periodontitis ile 
Araştırıcılar Polimorfizm Etnik köken Tanı kontrol 

grubu (n) ilişkisi 
grubu (n) 

Babel ve ark. 
+874 Beyaz ırk KP 122 114 -

2006 (8) 

Hooshmand ve AP 27 
5644 İran toplumu 56 -1-

ark. 2008 (58) KP 26 

Reichert ve ark. AP 72 
+874 Beyaz ırk 74 -1-

2008 (109) KP 52 

Holla ve ark. 
+874 Çek toplumu KP 244 254 -

2010 (56) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmaya; GAP, LAP ve KP hastalan ile erişkin ve genç olmak üzere 

periodontal açıdan sağlıklı bireyler dahil edilmiştir. Çalışmaya başlamadan önce, proje 

İstanbul Üniversitesi Etik Kurulu'na sunularak, 24.0ı.2007 tarihinde 2006/25 I I dosya 

numarası ile etik kurul onayı alınmıştır. 

3.1. Klinik Çalışmalar 

3.l.l.Çalışma Gruplarının Seçimi 

Bu çalışmaya, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji 

Anabilim Dalı Kliniği'ne 2007-2009 yıllan arasında başvuran sistemik hastalığı 

olmayan, sigara içmeyen veya günde I O taneden az sigara içen; 7ı LAP, ı 07 GAP, I 08 

KP, I 08 genç sağlıklı (GS) ve I 06 erişkin sağlıklı (ES) olmak üzere toplam 500 gönüllü 

birey dahil edilmiştir. 

LAP Grubu: Yaşlan 2 I -4 7 arasında değişen (yaş ortalaması 26,27±6, 78) 58 

kadın, I 3 erkek olmak üzere toplam 7 I hasta bu grupta değerlendirilmiştir. Yapılan 

klinik muayenede biri I. büyük azı olmak üzere en az iki sürekli di şte in terproksimal 

ataşman kaybı olan, ı. büyük azı ve kesiciler dışında en çok iki dişin etkilendiği 5 

mm' den büyük periodontal ceplerin veya klinik ataşman kaybının bulunduğu, 

radyografik incelemesi yapılmış bireyler LAP grubunu oluşturmuştur. 

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

kadın, 3 5 erkek olmak üzere toplam I 07 hasta bu grupta değerlendirilmiştir. Yapılan 

klinik muayenede I. büyük azı ve kesiciler dışında en az üç dişi etkileyen 

in terproksimal ataşman kaybı olan, 5 mm' den büyük periodontal cepleri veya klinik 

ataşman kaybı bulunan ve radyografik incelemesi yapılmış bireyler GAP grubunu 

oluşturmuştur. 
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KP Grubu: Yaşları 33-60 arasında değişen (yaş ortalaması 43,29±8,3 7) 64 

kadın, 44 erkek olmak üzere toplam ı 08 hasta bu grupta değerlendirilmiştir. Yapılan 

klinik muayenede 5 ının'den büyük periodontal cepleri veya klinik ataşman kaybı 

bulunan ve radyografik incelemesi yapılmış bireyler KP grubunu oluşturmuştur. 

GS Grubu: Bu gruba sistemik ve periodontal açıdan sağlıklı, yaşları 20-3 ı 

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

ı 08 hasta katılmıştır. 

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

arasında değişen ( yaş ortalaması 43,93± 7,6 ı) 67 kadın, 39 erkek olmak üzere toplam 

ı 06 hasta katılmıştır. 

Çalışmaya katılan tüm bireyler, projenin amacı ve yöntemleri hakkında sözlü 

olarak bilgilendirilmiş ve yazılı onaylan alınmıştır. 

3.1.2. Periferik Kan Örneklerinin Alınması 

Periferik kan örnekleri, çalışmaya katılmış tüm bireylerin ön kolundan iğne 

(Quick-Fit Multi-Sample 21 G O. 8x40 mm) ve etilen di amin tetra asetik asit (EDTA) 

çözeltisi taşıyan 4,5 ml 'lik mor kapaklı tüpler (Greiner Bi o-one Vacuette) ile alınmıştır. 

Toplanan kan örnekleri, DNA ekstraksiyon işlemleri yapılana kadar -20 °C'de 

saklanmıştır. 

3.1.3. Dişeti Oluğu Sıvısı Örneklerinin Toplanması 

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

periodontal tedavi görmemiş, sistemik hastalığı olmayan, sigara içmeyen veya günde ı O 

taneden az sigara içen 3 ı 'si LAP, 32'si GAP, 30'u KP, 30'u ES ve 3 ı 'u GS toplam ı 54 

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

protetik ve konservatif restorasyon bulunmayan 6 dişin mezial ve distal yüzeylerinden 
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(periodontitis gruplarındaki bireylerde 5 mm' den büyük periodontal ceplerin bulunduğu 

bölgelerden) alınmıştır. 

Klinikte DOS örneğinin alınacağı bölge tükürük kontaminasyonunu engellemek 

için pamuk rulo tamponlar ile izole edildikten sonra, ilgili dişler hava su spreyi ile 

kurutulmuştur. Supragingival plak uzaklaştınldıktan sonra kağıt şeritler (Periopaper 

Pro Flow Ine, New York, ABD) dişin mezial ve distal bölgesinde hafif bir direnç 

hissedilineeye kadar cep içinde ilerletilerek 20 sn kadar cep içinde tutulmuştur. Kağıt 

şeritlerin kan ve tükürük emınernesine dikkat edilmiş, kan ve tükürük bulaşan şeritler 

çalışmaya dahil edilmemiştir. Birdişin çevresinden alınan iki kağıt şerit aynı Eppendorf 

tüpüne yerleştirilmiştir. Tüm kağıt şeritler, Eppendorf tüpler içinde analiz edileceği 

güne kadar -20 °C'de saklanmıştır. 

3.2. Analizlerde Kullanılan Gereçler 

3.2.1. Genetik Analizlerde Kullanılan Laboratuar Cihaziarı 

3.2.1.1. PZR aleti 

Global Genomics Partner, Thermocycler (Bioneer, Kore) 



3.2.1.2. Dizi analizi cihazı 

ABI 3130XL Genetic Analyzer (Kanada) 

3.2.1.3. Jel görüntüleme sistemi 

Dolphin Wiew (Hong Kong) 

3.2.1.4. Santrifüj cihazı 

Rotina 420 Hettich Zentifugen (Almanya) 
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3.2. l .5. Derin dondurucu 

U ğur (Türki ye) 

3.2.1.6. Etüv 

Nüve 400 (Türkiye) 

3.2.1.7. Jel yürütme tankı 

Nanobiz (Türkiye) 

3.2. 1 .8. Termal karıştırıcı 

Heidolph (Almanya) 

3.2.1.9. Elektroforez güç kaynağı 

Consort E861 (Belçika) 

3.2.1.10. Mikropipet 

Finnpipet (Finlandiya) 

3.2.1.1 1. Vorteks 

Nahita (İspanya) 

3.2.1.12. Nanodrop 

NDIOOO (ABD) 

3.2.1.13. Manyetik karıştırıcı 

Boeco (Almanya) 

3.2.1.14. Isı bloğu 

Techne (İngiltere) 
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3.2.2. Multipleks Sitokin Analizinde Kullanılan Cihazlar 

3.2.2.1. Lumineks cihazı 

LincoResearch (ABD) 

3.2.2.2. Vakum fıltrasyon sistemi 

ASPEED Technology Ine. (Tayvan) 

3.2.2.3. Mikroplak yatay karıştıncısı 

Bamstead/Lab-Line (Malezya) 

48 



49 

3.3. Laboratuar Çalışmaları 

Genetik analizler, Ankara RefGen Gen Araştırmalan ve Biyoteknoloji 

Laboratuarlannda yapılmıştır. 

3.3.1. DNA İzolasyonu 

Çalışma grubunu oluşturan bireylerin EDTA 'lı tüplere alınan 4,5 ml periferik 

kan örneklerinden DNA İzolasyonu yapılmıştır. Tüm DNA 'lar yüksek tuz 

konsantrasyonunda çöktürme yöntemi ile izole edilmiştir. EDTA 'lı tüp içerisindeki 4,5 

ml kan örneği, 50 ml 'lik Falkon tüpüne alınarak eritrositlerin parçalanması amacıyla 

üzerine 45 ml, +4 °C distile su eklenerek 5 dk hızlıca çalkalanmıştır. Tüpler 2000 

rpm'de I O dk santrifüj edilerek, lökositlerin dipte toplanması sağlanmıştır. Santrifüj 

sonunda tüpteki süpernatant kısım atılıp çökeltİ kısmı üzerine 25 ml, +4 °C distile su 

eklenmiştir. 5 dk hızlı ca çalkalanarak çökeltİ yıkandıktan sonra 2000 rpm' de ı O dk 

santrifüj edilerek süpernatant kısım atılmıştır. 

Çökeltİ üzerine 3 ml nükleolizis tampon. 200 J.d %ıO'luk SDS (Sodyum dodesil 

sülfat) (Sigma, Almanya) ve ı 50 J.d Proteinaz K (I O mg/ml) (Sigma, Almanya) 

eklenerek vorteks ile kanştınlmıştır. Tüpler 37 °C'de etüvde bir gece inkübe edildikten 

sonra çözeltinin üzerine 2 ml amonyum asetat (9 ,6 M) eklenerek oda sıcaklığında I O dk 

bekletilmiş ve 2000 rpm' de I O dk santrifüj edilmiştir. Süpernatant kısmı başka bir 50 

ml 'lik Falkon tüpe aktanlarak üzerine hacminin yaklaşık iki katı kadar soğuk saf etanol 

eklenmiştir. Tüp yavaş hareketlerle çeviri I erek gen om ik DNA 'nın toplanması 

sağlanmıştır. Toplanan DNA, pipet ucu yardımıyla I ml distile su içeren bir Eppendorf 

tü pe aktanlarak DNA 'nın homojenitesinin sağlanması ve etonolün uçması için I -3 gün 

37 °C'lik etüvde bırakılmıştır. DNA örneği Nanodrop (NDI 000 ABD) cihazında test 

edilerek, elde edilen DNA 'lan n saflığı ve konsantrasyonu belirlenmiştir. Elde edilen 

DNA'lar analiz aşamasına kadar +4 °C'de saklanmıştır. 
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Talo 3.1: DNA İzolasyonunda kullandan standart çözeltiler ve tamponlar 

Doymuş amonyum asetat çözeltisi 
9,6 M Amonyum asetat 

(Sigma, Almanya) 

1 O mM Tris-HCl (Sigma, Almanya) 

Nükleolizis tamponu 400 mM NaCl 

2 mM Na2EDTA 

M=molar 

3.3.2. Polimeraz Zincir Reaksiyonu 

Elde edilen genomik DNA'nın çoğaltılması amacıyla PZR tekniği kullanılmıştır. 

PZR, DNA üzerinde incelenmek istenen bölgenin, o bölgeye özgül primerler 

kullanılarak çoğaltılması esasına dayanmaktadır. Isı ile denatüre edilerek tek zincir 

haline getirilen DNA molekülüne, primerierin bağlanması ve bu primerlerden yeni 

DNA zincirinin sentezlenmesi olarak üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar 

tekrarlanarak istenilen bölge çoğaltılmaktadır. 

PZR'de kullanılan malzemeler 

10 X PZR Tampon: 750 mM Tris-HCl (25 °C'de pH 8.8) 

200 mM (NH4)ıS04 

0/oO, 1 Tween 20 

25 mM MgClı (MBI Fcrmentas, Litvanya) 

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

Fermentas, Litvanya) 

Deoksinükleotid trifosfat ( dNTP): dA TP, dTTP, dGTP, dCTP (QBiogene, Almanya) 



3.4. Genetik Analizler 

3.4. 1. IL-2 -330 (T /G) Polimorfızmi 

41 O bç' lik bir gen dizisi, PZR kullanılarak izole edilmiş ve çoğaltılmıştır. 

PZR primer dizilimi 

Primer A: 5' TAT TCA CAT GTT CAG TGT AGT TCT 3' 

Primer B: 5' CAT TGT GGC AGG AGT TGA GGT 3' 

Tablo 3.2: IL-2 -330 polimorfizminde PZR için uygulanan program 

5ı 

PZR şartlara Islisüre Tur sayısı 

Başlangıç 95 °C'de 5 dk İlk denatürasyon ı 

95 °C'de ı dk Denatürasyon 

Tur 62-54 °C'de ı dk 40 sn (Touch down PZR) Primer bağlanması 30 

72 °C'de ı dk Uzama reaksiyonu 

Son sentez 
Son ısı 72 °C'de 7 dk ı 

(son uzama sıcaklığı) 

Tablo 3.3: IL-2 -330 polimorfızminde PZR için gerekli ana karışım 

Son 
PZR karışımı 50 J.!l için kullanılan hacim Stok 

konsantrasyon 

Genomik DNA 5 lll 100 ng 

1 O X PZR tampon 5 lll IX 10 X 

dNTP 5 lll 2mM lOOmM 

MgC12 3 lll ı mM 25mM 

Primer A 2 lll 25 pmol/jıl 100 pm ol/ JLl 

Primer B 2 lll 25 pmol/JLl ıoo pmol!JLl 

Taq DNA polimeraz 0,3 lll ı,25 u 5 U/ JLl 

Hı O ( distile) 27,7 lll 
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Jel elektroforezi (I) 

PZR ürünlerinin değerlendirilmesi için %2 'lik jel elektroforezi kullanılmıştır. 

Restriksiyon endonükleaz enzim analizi 

PZR sonrası elde edilen DNA bölgesinin enzim kesim reaksiyonu, Mael enzimi 

ile 37 °C'de bir gece inkübe edilerek gerçekleşmiştir. 

Enzim kesim protokolü 

IL-2 -330 polimorfizmi, Mael restriksiyon endonükleaz enzimi kesim 

bölgesindedir. Restriksiyon işlemi aşağıdaki protokol e göre 30 ııl 'lik hacim de 

gerçekleştirilmiştir. 

Enzim tampon u (ı X Mael tampon u) 

Restriksiyon enzimi 

PZR ürünü 

Distile su ( ddHıO) 

Mael tampon MBI Fermantas, Litvanya 

33 mM Tris asetat (pH 7.9) 

ı O mM Magnezyum asetat 

66 mM Potasyum asetat 

O, 1 mglml BSA 

3 ı.ıl 

0,5 ı.tl (3U) 

20 ı.ıl 

6,5 ı.ıi 

IL-2 -330 polimorfizmine özgül restriksiyon endonükleaz enziminin tanıma 

bölgeleri Tablo 3.4 'te verilmiştir. 

Tablo 3.4: IL-2 -330 polimorfizminde enzim kesim analizi 

Polimorfizm Enzim Kesim Bölgesi 

5'-C/\T A G-3' 
IL-2 -330 Ma el 

3'-G A T/\C-5' 

Jel elektroforezi (Il) 

PZR ürünlerine ait enzim kesim sonuçlan, 0/o3 'lük agaroz jel de 100 V gerilirnde 

yürütülerek analiz edilmiştir. 
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3.4.2. IL-4 İntron 3 Polimorfizmi 

IL-4 geninde 70 bç'lik tekrarlara bağlı olarak farklı allellere sahip bir bölge, 

PZR yöntemi ile incelenmiştir. 

PZR primer dizilimi 

Primer A: 5' TGG GCA GGA CAA AGA CTG TAC 3' 

Primer B: 5' CTT GCC GCC AGT CTT TCA TCT 3' 

Tablo 3.5: IL-4 İntron 3 polimorfizminde PZR için uygulanan program 

PZR şartları Islisüre Tur sayısı 

Başlangıç 95 °C'de 5 dk İlk denatürasyon ı 

95 °C'de ı dk Denatürasyon 

Tur 50 °C'de ı dk Primer bağlanması 30 

72 °C'de ı dk Uzama reaksiyonu 

Son ısı 72 °C'de 7 dk 
Son sentez (son 

ı uzama sıcaklığı) 

Tablo 3.6: IL-4 İntron 3 polimorfızminde PZR için gerekli ana karışım 

50 ,..ı için kullanılan Son 
PZR karışımı Stok 

hacim konsantrasyon 

Genomik DNA 5 ı-tl 100 ng 

ı O X PZR tampon 5 ı-tl ıx ı o X 

d NTP 5 ı-tl 2mM ıOOmM 

MgCh 3 ı-tl ı mM 25mM 

Primer A 2 ı-tl 25 pmol/Jd ı 00 pm ol/ J.Ll 

Primer B 2 ı-tl 25 pmol/J.Ll ı 00 pm o ll J.Ll 

Taq DNA polimeraz 0,3 ı-tl ı,25 u 5 U/J.Ll 

Hı O ( distile) 27,7 ı-tl 

Jel Elektroforezi 

PZR ürünleri o/o 1 'lik agaroz jel de I 00 V gerilirnde yürütülerek görüntülenmiştir. 
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3.4.3. IL-10 -597 (C/A) Polimorfizmi 

IL-1 O -597 polimorfızmini içeren 580 bç uzunluğunda bir gen dizisi, PZR 

kullanılarak izole edilmiş ve çoğaltılmıştır. 

PZR primer dizilimi 

Primer A: 5' ATCCAAGACAACACTACTAA 3' 

Primer B: 5' TAAATATCCTCAAAGTTCC 3' 

Tablo 3.7: IL-10 -597 polimorfizminde PZR için uygulanan program 

PZR şartları Isı/süre 

Başlangıç 95 °C'de 5 dk İlk denatürasyon 

95 °C'de ıdk Denatürasyon 

Tur 
62-54 °C'de 1 dk 40 sn Primer bağlanması 

(Touch down PZR) 

72 °C'de ı dk Uzama reaksiyonu 

Son ısı 72 °C'de 7 dk 
Son sentez (son 
uzama sıcaklığı) 

Tablo 3.8: IL-10 -597 polimorfızminde PZR için gerekli ana karışım 

50 J.ll için kullanılan Son 
PZR karışımı 

hacim konsantrasyon 

Genomik DNA 5 ı.ıl 100 ng 

ı O X PZR tampon 5 ı.ıl ıx 

D n tp 5 ı.ıi 2mM 

MgCiı 5 ı.ıl ı mM 

Primer A 2 ı.ıl 25 pmol/JLl 

Primer B 2 ı.ıl 25 pmol!JLl 

Taq DNA polimeraz 0,3 ı.ıl ı,25 u 

H20 ( distile) 25,7 ı.ıl 

Tur sayısı 

ı 

30 

ı 

Stok 

10 X 

lOOmM 

25mM 

100 pm ol/ JLl 

ı 00 pm ol/ JLl 

5 U/Jd 
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Jel elektroforezi (I) 

PZR ürünlerinin değerlendirilmesi için %2 'lik jel elektroforezi kullanılmıştır. 

Restriksiyon endonükleaz enzim analizi 

PZR sonrası elde edilen DNA bölgesinin enzim kesim reaksiyonu, Rsai enzimi 

ile 37 °C'de ı gece inkübe edilerek gerçekleşmiştir. 

Enzim kesim protokolü 

IL- ı O -597 polimorfizmi, Rsai restriksiyon endonükleaz enzimi kesim 

bölgesindedir. Restriksiyon işlemi aşağıdaki protokol e göre 30 ll ı 'lik hacim de 

gerçeki eştiri Imiştir. 

Enzim tampon u (ı X Rsai tampon u) 

Restriksiyon enzimi 

PZR ürünü 

Distile su (ddH20) 

3 lll 

0,5 lll (3U) 

20 lll 

6,5 lll 

Rsal tampon (IL-lO):Roche GmbH Mannheim, Almanya 

100 mM Tris-HCL (pH 7.5) 

ıoo mM MgClı 

ı O mM Dithioerythritol 

IL-I O -597 polimorfizmine özgül restriksiyon endonükleaz enziminin tanıma 

bölgeleri Tablo 3.9'da verilmiştir. 

Tablo 3.9: IL-10 -597 polimorfızminde enzim kesim analizi 

Polimorfizm Enzim Kesim Bölgesi 

IL-I O -597 Rsal 
5'-G TAA C-3' 

3'-C AAT G-5' 

Jel elektroforezi (II) 

PZR ürünlerinin değerlendirilmesi için enzim kesim sonuçlan %3 'lük agaroz 

jelde 100 V gerilirnde yürütülerek analiz edilmiştir. 
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3.4.4. IL-12 3'UTR 1188 (A/C) Polimorfızmi 

IL-12 3 'UTR 1188 polimorfızmini içeren 233 bç uzunluğunda bir gen dizisi, 

PZR kullanılarak izole edilmiş ve çoğaltılmıştır. 

PZR primer dizilimi 

Primer A: 5' TTCTATCTGATTTGCTTTA 3' 

Primer B: 5' TGAAACATTCCATACATCC 3' 

Tablo 3.10: IL-12 3'UTR 1188 polimorfizminde PZR için uygulanan program 

PZR şartları Isı/süre Tur sayısı 

Başlangıç 95 °C'de 5 dk ı 

95 °C'de ı dk 

Tur 50°C'de ıdk 30 

72 °C'de ı dk 

Son ısı 72 °C'de 7 dk ı 

Tablo 3.11: IL-12 3'UTR 1188 polimorfızminde PZR için gerekli ana kanşım 

50 ~tl için kullanılan Son 
PZR karışımı Stok 

hacim konsantrasyon 

Genomik DNA 5 J,tl ıoo ng 

ı O X PZR tampon 5 J,tl IX 10 X 

d NTP 5 J,tl 2mM ıoomM 

MgC12 5 J,tl ı mM 25mM 

Primer A 2 J,tl 25 prnol/tti ıoo pmollttl 

Primer B 2 J,tl 25 pmol/ttl 100 pm ol/ J.tl 

Taq DNA polimeraz 0,3 J,tl 1,25 u 5 U/J,tl 

H20 ( distile) 25,7 J,tl 
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Jel elektroforezi (I) 

PZR ürünlerinin değerlendirilmesi için %2 'lik jel elektroforezi kullanılmıştır. 

Restriksiyon endonükleaz enzim analizi 

PZR sonrası elde edilen DNA bölgesinin enzim kesim reaksiyonu, Taq I enzimi 

ile 65°C'de bir gece inkübe edilerek gerçekleşmiştir. 

Enzim kesim protokolü 

IL-12 3 'UTR 1188 polimorfizmi, Taq I restriksiyon endonükleaz enzimi kesim 

bölgesindedir. Restriksiyon işlemi aşağıdaki protokol e göre 30 Jll 'lik hacim de 

gerçekleştirilmiştir. 

Enzim tampon u (1 X Taq I tampon u) 

Restriksiyon enzimi 

PZR ürünü 

Distile su ( ddH20) 

Taq I tampon (IL-12): MBI Fermantas, Litvanya 

1 O mM Tris-HCl (pH 8.0) 

5 mM MgCh 

100 mM NaCl 

o, ı mg/ml BSA 

3 Jll 

0,5 Jll 

20 fll 

6,5 Jll 

IL- ı 2 3 'UTR ı 188 polimorfizmine özgül restriksiyon endonükleaz enziminin 

tanıma bölgeleri Tablo 3. 12'de verilmiştir. 

Tablo 3.12: IL-12 3'UTR 1188 polimorfızminde enzim kesim analizi 

Polimorfizm Enzim Kesim Bölgesi 

IL-12 3'UTR I 188 Taq I 5'-T1'C G A-3' 

3'-A G CAT -5' 

Jel elektroforezi (Il) 

PZR ürünlerine ait enzim kesim sonuçlan% 3 'lük agaroz jel de ı 00 V gerilirnde 

yürütülerek analiz edilmiştir. 
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3.4.5. IL-13 -1112 (Cff) Polimorfızmi 

IL-13 -1112 polimorfizmini içeren 24 7 bç uzunluğunda bir gen dizisi, PZR 

kullanılarak izole edilmiş ve çoğaltılmıştır. 

PZR primer dizilimi 

Primer A: 5' GGAATCCAGCATGCCTTGTGAGG 3' 

Primer B: 5' GTCGCCTTTTCCTGCTCTTCCCGC 3' 

Tablo 3.13: IL-13 -1112 polimorfizminde PZR için uygulanan program 

PZR şartları Isı/süre Tur sayısı 

Başlangıç 95 °C'de 5 dk ı 

95 °C'de ı dk 

Tur 
62-56 °C'de ı dk 20 sn (Touch 

30 down PZR) 

72 °C'de ı dk 

Son ısı 72 °C'de 7 dk ı 

Tablo 3.14: IL-13 -1112 polimorfızminde PZR için gerekli ana karışım 

50 111 için kullanılan Son 
PZR karışımı Stok 

hacim konsantrasyon 

Genomik DNA 5 lll lOOng 

1 O X PZR tampon 5 lll IX 10 X 

d NTP 5 lll 2mM lOOmM 

MgC12 5 lll ı mM 25Mm 

Primer A 2 lll 25 prnol/lll ı 00 pm ol/ lll 

Primer B 2 lll 25 prnol/lll ı 00 pm ol/ lll 

Taq DNA polimeraz 0,3 lll 1,25 u 5 U/lll 

Hı O (di stil e) 25,7 lll 
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Jel elektroforezi (I) 

PZR ürünlerinin değerlendirilmesi için %2 'lik jel elektroforezi kullanılmıştır. 

Restriksiyon endonükleaz enzim analizi 

PZR sonrası elde edilen DNA bölgesinin enzım kesim reaksiyonu, BstUI 

enziminin izoşizomeri FnuDII enzimi ile 37 °C'de bir gece inkübe edilerek 

gerçekleşmiştir. 

Enzim kesim protokolü 

IL- ı 3 -ııı2 polimorfizmi, BstUI restriksiyon endonükleaz enzimi kesim 

bölgesindedir. Restriksiyon işlemi aşağıdaki protokol e göre 30 J.!l 'lik hacimde 

gerçekleştirilmiştir. 

Enzim tampon u (ı X BstUI tampon u) 

Restriksiyon enzimi 

PZR ürünü 

Distile su ( ddH20) 

BstUI tampon (IL-13):MBI Fermantas, Litvanya 

ı O mM Tris-HCl (pH 8.5) 

ıomM MgCh 

ıoomM KCl 

O, ı mglml BSA 

3 J.!l 

0,5 J.!l 

20 J.!l 

6,5 J.!l 

IL-ı3 -ıı12 polimorfizmine özgül restriksiyon endonükleaz enziminin tanıma 

bölgeleri Tablo 3. ı 5'de verilmiştir. 

Tablo 3.15: IL-13 -1112 polimorfızminde enzim kesim analizi 

Polimorfizm Enzim Kesim Bölgesi 

BstUI enziminin izoşizomeri 5'-C G"C G-3' 
IL-13 -1112 

FnuDII enzimi 3'-G C"G C-5' 

Jel elektroforezi (ll) 

PZR ürünlerine ait enzim kesim sonuçlan %3 'lük agaroz jel de ı 00 V gerilirnde 

yürütülerek analiz edilmiştir. 
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3.4.6. IFN-y3'UTR 5644 (A/G) Polimorfızmi 

IFN-y 3 'UTR 5644 polimorfızmi DNA döngü dizileme (cycle sequencing) 

yöntemi ile araştırılmıştır. 

PZR primer dizilimi 

Primer A: 5' TTT TGT TGG CTT TCG CTT TT 3' 

Primer B: 5' TCC AAT CCA AGC CTT CTC C 3' 

3.16: IFN-y3'UTR 5644 polimorfızminde PZR için uygulanan program 

PZR koşullara Isı/süre Döngü sayısı 

Başlangıç 95°C'de 5 dk İlk denatürasyon ı 

95°C'de 1 dk Denatürasyon 

Döngü 54 °C'de ı dk Primer bağlanması 30 

72 °C'de 1 dk Uzama reaksiyonu 

Son ısı 72 °C'de ?dk Son sentez (son uzama sıcaklığı) ı 

Tablo 3.17: IFN-y 3'UTR 5644 polimorfızminde PZR için gerekli ana karışım 

50 J.ll için kullanılan 
Son PZR karışımı 

hacim konsantrasyon Stok 

Genomik DNA 5 ı.ıl 100 ng 

1 O X PZR tampon 5 ı.ıi IX 10 X 

d NTP 5 ı.ıi 2mM lOOmM 

MgClı 3 ı.ıl ı mM 25mM 

Primer A 2 ı.ıi 25 pmoVJ.Ll 100 pmol/J.Ll 

Primer B 2 ı.ıi 25 pmol/J.Ll 100 pmoVJ.Ll 

Taq DNA polimeraz 0,3 ı.ıl 1,25 u 5 U/ı.ıl 

HıO (distile) 27,7 ı.ıl 
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DNA dizi analizi için PZR 

Satlaştırılan DNA örneklerinde Big Dye Cycle Sequencing K it v. 3.1 (Applied 

Biosystems, ABD) kiti kullanılark PZR yapılmıştır. Bu aşamada yapılan PZR'de dNTP 

ve ddNTP (dideoksinükleotid trifosfat) içeren kit ile incelenecek DNA bölgesi tloresanlı 

nükleotidlerle işaretlenmiştir. Döngü dizileme PZR işlemini takiben sekans temizleme; 

EtOH/NaOAc kullanılarak yapılmış ve ortamdaki fazla tloresanlı dideoksiler BigDye ile 

uzaklaştırılmıştır. Sonrasında ı 5 f.ll formamid içinde çözülerek örneklerin ABI 3 ı 30XL 

Genetic Analyzer cihazında analizi yapılmıştır. 

Tablo 3.18: IFN-y 3'UTR 5644 polimorfızminde dizi analizi için uygulanan PZR 
programı 

PZR koşulları Isı/süre Döngü sayısı 

Başlangıç 96°C'de 30 sn İlk denatürasyon ı 

94°C'de ıo sn Denatürasyon 

Döngü 50 °C'de 5 sn Primer bağlanması 25 

60 °C'de 4 dk Uzama reaksiyonu 

Son sentez (son 
Son ısı 4 oc' de sonsuz ı 

uzama sıcaklığı) 

Tablo 3.19: IFN-y 3'UTR 5644 polimorfızminde dizi analizi PZR için gerekli ana 
karışı m 

PZR karışımı 20 J.ll için kullanılan hacim Stok 

PZR ürünü 2 Jll ı-ı 00 nan o gram 

BigDye 8 Jll 800 Jll 

Primer ı Jll 3,2 pmol 

Deionize su 9 Jll 

Agaroz jelinin hazırlanması ve nükleik asitterin elektroforezi 

PZR 'nin ardından yapılan restriksiyon enzım kesimi sonucu oluşan ürünleri 

gözlemlemek için °/o 3 'lük agaroz jel kullanılırken; IL-4 DSAT bölgesi PZR'lerini 

incelemek için ise% 1 konsantrasyonlu agaroz jel kullanılmıştır. 
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Jel tankına taraklar konularak hazırlandıktan sonra 0,50 g (%2'lik agaroz jel 

için) veya O, 75 g (%3 'lük agaroz jel için) agaroz (Sigma, Almanya) ve 25 ml 0,5X (Tris 

borik asit-EDTA) TBE eklenerek ısı yardımıyla (mikrodalga fınnda 2 dk) çözülmüştür. 

Agaroz, tampon içerisinde eriyince üzerine 1 mglml EtBr eklenmiştir. Agarozun içine 

eklenen EtBr boyası (Sigrna, Almanya), DNA'nın baz çiftleri arasına bağlanarak, UV 

ışığı altında görünmesini sağlamaktadır. Hazırlanan jel, tabiaya dökülerek I 0-15 dk 

donması beklenmiştir. Donduktan sonra taraklar çıkartılarak jel üzerinde DNA'nın 

yükteneceği kuyucuklar elde edilmiştir. Hazırlanan jel, elektroforez tankına 

yerleştirildikten sonra PZR ve restriksiyon enzim reaksiyon ürünleri, jel yükleme 

tamponu (6X) (%0,05 bromofenol mavi, %15 fikol, %0,05 ksilen siyanol) ile 

kanştınlarak jel üzerindeki kuyucuklara yüklenmiştir. Moleküler ağırlık standardı 

oluşturacak şekilde bilinen ağırlıklı bir DNA örneği jelin en dış şeritine kontrol olarak 

yerleştirilmiştir. DNA veya PZR ürünlerinin baz uzunluklan, DNA merdiveni (marker

işaretleyici) olarak adlandınlan bu örneğe göre belirlenmiştir. 

PZR'yi takiben yapılan jel elektroforez analizinde, <I>X174 DNA/Hinfl marker 

işaretleyicisi jel e yüklenmiştir. IL-4, IL-I O ve IL-13 geni DNA analizinde I kb DNA 

ladder, IL-2 geni DNA analizinde PhiX174 Hae III marker, IL-12B geni DNA 

analizinde PhiX 174 H inf I mark er işaretleyici olarak jel e yüklenmiştir. 

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, ürünler jelde 100 voltluk elektrik 

akımında, görülecek hantın uzunluğuna göre 15-30 dk yürütülmüştür. Görüntüleme 

UVP jel dökümantasyon sistemi ile yapılmıştır. Jel üzerindeki EtBr ile boyanan DNA 

parçacıklan, UV ışığı altında 260 nın dalga boyunda ışıma yaparak görüntülenir hale 

gelmiş ve Olympos 40X kamerası kullanılarak fotoğratlanmıştır. 

Tampon İçerikleri 

I OX Tris Borat EDTA (TBE) tampon 

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

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

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

Bu kanşım distile suda çözünerek 2 lt'ye tamamlanmıştır. 

'ı 



6X Jel Yükleme Tamponu 

Bromofenol mavi 

Fikol 

Ksilen siyanol 

%0,05 

%15 

%0,05 

Bu kan ş ı m distile su ile I 00 ml 'ye tamamlanmıştır. 

EtBr Çözeltisi 

0,5 gr Et Br I 00 ml distile su içerisinde çözdürülmüştür. 

3.5. Dişeti Oluğu Sıvısı Örneklerinin Analizi 

3.5. I. Dişeti Oluğu Sıvısı Örneklerinin Analiz İçin Hazırlanması 
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Donmuş kağıt şeritleri içeren Eppendorf tüpleri 60 dk kadar oda sıcaklığında 

bekletildikten sonra her tü pe 300 J..Ll 'lik %0,05 'lik albuminli PBS tampon çözeltisi 

(pH:7) eklenmiştir. Tüpler oda sıcaklığında yatay kanştıncı üzerinde 24 saat 

bekletilerek fıltre kağıtlarına emdirilmiş DOS örneğinin çözeltiye geçmesi sağlanmıştır. 

3.5.2. Dişeti Oluğu Sıvısında IL-2, IL-4, IL-10, IL-12, IL-13 ve IFN-y Sitokin 

Düzeylerinin Ölçümü 

DOS örnekleri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji 

Anabilim Dalı Sitokin ve Reseptörleri Araştırma Laboratuarında Procarta multipleks 

sitokin kitleriyle (Procarta Bio~ystems Ltd, İngiltere) Lumineks cihazında (Linco 

Research, ABD) değerlendirilmiştir. 

Lumineks cihazı, xMAP teknolojisiyle biyolojik testierin çoklandınlması 

prensibine dayalı olarak çalışmaktadır. Bu yöntem, eski yöntemlere kıyasla çalışma 

zamanı ve maliyette azalma sağlamaktadır. Lumineks cihazında, renk kodlu mikro 

küreler hassas konsantrasyonlarda iki tloresan boya ile içten boyanır. Böylece her biri 

ayrı bir reaksiyona girebi lecek, özgül reaktitler ile kaplanabilecek I 00 farklı boncuk 
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kümesi elde edilmiş olur. Reaktifler antijen, antikor, oligonükleotit, enzim sulıstrat veya 

reseptör içerebilir. Boncuk tarafından test örneğinden bir analit yakalandığında, farklı 

bir floresan boya ile etiketli raportör molekül her bir mikroküre üzerinde reaksiyonu 

tamamlamak için devreye girer. Daha sonra mikroküreler büyük bir hızla, işaretiemek 

amacı ile emdirilmiş olan boyalan tanımlayabilen, bir lazerin önünden geçer. İkinci bir 

lazer ise raportör molekül üzerindeki floresan boyayı uyanr. Son olarak yüksek hızlı 

dijital sinyal işlemcileri her bir mikroküreyi tanımlar ve floresan raportör sinyalleri 

sayesinde mikrokürenin ait olduğu reaksiyonun sonucunu kantitatif olarak ölçer. Bir kit 

kullanılarak 78 DOS örneği aynı anda değerlendirilebilmektedir. 

Lumineks cihazında çalışmak üzere tasarlanmış multipleks sitokin kitleriyle 

DOS'taki IL-2, IL-4, IL- I O, IL- I 2, IL- ı 3 ve IFN-y sitokin düzeyleri ölçülmüştür. 

Biyokimyasal Değerlendirme 

Deneyde her biri 98 kuyucuktan oluşan iki adet fıltre tabanlı mikro plak 

kullanılmıştır. Plağın ilk iki sütunu standartlar için boş bırakılmıştır. 

Örneklerin ve standartların hazırlanması 

Antijen standartlan ve ı X yıkama solusyonu hazırlanmıştır. 

Plağın ısiatılması 

I 50 J..Ll okuma tampon u her kuyucuğa eklenmiştir. Oda sıcaklığında 5 dk inkübe 

edildikten sonra fıltrasyon işlemi ile okuma tamponu uzaklaştınlmıştır. 

Antikor kaplı boneokiarın eklenmesi 

Antikor kaplı mikro boncuklara ait şişe 30 sn oda sıcaklığında vorteks işlemine 

tabi tutulmuştur. Bu işlemi takiben her kuyucuğa 50 J..Ll olacak şekilde antikor kaplı 

mikro boncuklar eklendikten sonra fıltrasyon işlemi ile tamponun sıvı kısmı 

uzaklaştınlmıştır. 

Bir sonraki aşamada ise antikor kaplı mikro boncuklar yıkanmıştır. Her 

kuyucuğa ı 50 J..Ll ı X yıkama tampon u eklenerek yine fıltrasyon işlemi yapılmıştır. 

Örneklerin ve standartların eklenmesi 

Sadece standartiann bulunduğu kuyucuklara 25 J..Ll vücut sıvısı tamponu (bodily 

fluid hu.ffer) eklenmiştir. Her kuyucuktaki toplam hacim miktan 50 J..Ll olmalıdır. 
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Duyarlılığı arttırmak amacıyla her kuyucuğa 50 Jll örnek ekleneceği için; vücut sıvısı 

tamponu örneklerin bulunduğu kuyucuklara eklenmemiştir. İlk iki kolondaki 

kuyucuklara 25 Jll standart ve diğer kuyucuklarada DOS' a ait örnekler eklenmiştir. 

Filtre taban lı mikroplak aluminyum folyo ile sanldıktan sonra 500 rpm 'de 60 dk 

orbital kanştıncıda oda sıcaklığında inkübasyon için bekletilmiştir ve inkübasyonu 

takiben sıvı, fıltrasyon işlem ile uzaklaştınlarak plak ı 50 Jll ı X yıkama solusyonu 

kullanılarak üç kez yıkanmıştır. 

ikincil antikorun eklenmesi 

Her kuyucuğa 25 Jll ikincil antikor eklendikten sonra yine aluminyum folyo ile 

sanlarak oda sıcaklığında 30 dk kanştıncıda bekletilmiştir. 30 dk sonra solusyon 

fıltrasyon işlemi ile uzaklaştırılıp plak ı 50 Jll ı X yıkama solusyon u kullanılarak üç kez 

yıkanmıştır. 

Streptavidin-PE eklenmesi 

Streptavidin-PE (phyto erythrean) vortekslendikten sonra her kuyucuğa 50 Jll 

eklenmiştir. Plak aluminyum folyo ile sarıldıktan sonra 500 rpm'de 30 dk orbital 

kanştıncıda oda sıcaklığında bekletilmiştir. Bu işlemi takiben sıvı fıltrasyon işlemi ile 

uzaklaştınldıktan sonra plak 1 50 Jll 1 X yıkama solusyon u kullanılarak üç kez 

yıkanmıştır. 

Plağın okunınası 

Son olarak, plağın lumineks cihazında analiz işlemi için hazırlanma aşamasına 

geçilmiştir. Her kuyucuğa ı 20 Jll okuma tampon u eklenerek 500 rpm 'de 5 dk oda 

sıcaklığında bekletilmiştir. Lumineks cihazının kalibrasyon işlemi tamamlandıktan 

sonra analiz işlemi başlatılmıştır. Lumineks cihazında, Luminex ı 00/IS ı 00 v 2.318 

yazılımı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar pikogram/mililitre (pg/ml) olarak ifade 

edilmiştir. Aynı işlemler ikinci plak için de tekrarlanmıştır. 
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3.6. İstatistiksel Analizler 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS 16. O (St at islical Package for the Social Sciences) Software programı 

kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodlann 

(ortalama, standart sapma, varyans, frekans, yüzde) yanı sıra niteliksel veriler, Ki-Kare 

(:x2
) Testi ile karşılaştınlmıştır. Değişken dağılımlannın normal olup olmadığını tespit 

etmek amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır. Üç veya daha fazla bağımsız 

grubun olması ve parametrik test varsayımiann sağlanmaması halinde ise Kruskal 

Wallis varyans analizi yapılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştınlmasında, iki bağımsız 

grubun parametrik test varsayımiann sağlanmaması halinde M ann- Whitney U testi 

kullanılmıştır. Sonuçlar o/o95 (p <0,05) güven aralığı ile test edilmiştir. 

Gruplar arasında genotip dağılımlan ve allel frekansı değerlendirmelerinde 

Mann-Whitney U ve Kruskal W allis testi kullanılmıştır. 

Gruplar arasındaki IL-2, IL-4, IL- ı O, IL- ı 2, IL- I 3 ve IFN-y DOS si to kin 

düzeyleri M ann- Whitney U ve Kruskal W allis testi ile karşılaştınlmıştır. 

LAP, GAP, KP, ES ve GS gruplannda IL-2, IL-4, IL-ıO, IL-12B, IL-13 ve IFN

y genlerinde 2. alleli taşıyan ve taşımayan bireyler arasında; DOS sitokin düzeyleri ve 

gen polimorfızmlerinin DOS sitokin düzeylerine etkisini saptamak için grup içi 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Grup içi değerlendirme Mann-Whilney U Testi ile analiz 

edilmiştir. 

Grup içi ve gruplar arası karşılaştırmalar aşağıdaki gibi yapılmıştır. 

1- Gen polimorrızmlerinde gen o tip dağılımı ve all el frekans ı 

değerlendirmelerinde çalışmaya dahil edilen 500 bireyde; 

• LAP ile GS, GAP ile GS, KP ile ES gruplan arasında karşılaştırma 

yapılmıştır. 

• LAP ve GAP'lı bireyler, AP grubu olarak birleştirilerek AP ile GS 

gruplan arasında karşılaştırma yapılmıştır. 

• LAP, GAP ve KP'li bireyler periodontitis (P) grubu; ES ve GS 'li bireyler 

kontrol (K) grubu olarak birleştirilmiş; P ile K gruplan arasında 

karşılaştırma yapılmıştır. 
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2- DOS sitokin düzeyi değerlendirmelerinde DOS örneği alınan 154 

bireyde; 

• LAP ile GS, GAP ile GS, GAP ile KP, LAP ile KP, KP ile ES gruplan 

arasında karşılaştırma yapılmıştır. 

3- Gen polimorfızminin DOS sitokin düzeyine etkisinin 

değerlendirilmesinde DOS örneği alınan 154 bireyde; 

• LAP, GAP, KP, ES ve GS gruplannda 2. alleli taşıyan ve taşımayan 

bireyler arasında grup içi karşılaştırmalar yapılmıştır. 
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4.BULGULAR 

4.1. Klinik Bulgular 

Yaş Cinsiyet 

Yaş Ort. ± Ss Min. M aks. Kadın Erkek n 0/o o/o 

LAP 26,27 ± 6,780 21 47 58 %81 ,69 13 %18,31 71 24,83 

GAP 31,74 ± 6,700 25 54 72 %67,29 35 %32,71 107 37,41 57,2 

KP 43,29 ± 8,370 33 60 64 %59,26 44 %40,74 108 37,76 

ES 43 ,93 ± 7,610 35 66 67 %63,21 39 %36,79 106 49,53 

GS 22,69 ± 4,040 20 31 73 %67,59 35 %32,41 108 50,47 
42,8 

Toplam 500 

Araştırmamıza İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji 

Anabilim Dalı 'na başvuran toplam 500 birey katılmıştır. 500 kişilik grupta 286 birey 

periodontitis ve 214 birey kontrol grubuna dahil edilmiştir. Periodontitisli 286 bireyin 

71 ' ine LAP, 107' sine GAP ve lOS ' ine KP teşhisi konulmuştur. Sistemik ve periodontal 

açıdan sağlıklı 214 bireyin 106 ' sı ES ve 108 ' i GS olarak iki kontrol grubuna ayrılmıştır. 

Tanı gruplarına göre birey sayılarının dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (p>O,Ol) (Tablo 4.1). 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
LAP GAP KP ES GS 

Şekil4.1: Tanı gruplarına göre bireylerin dağılımı 
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4.2. Laboratuar Bulguları 

4.2.1. IL-2 

IL-2 geni promoter bölgede -330 pozisyonunda TNP göstermektedir. PZR 

sonrası elde edilen DNA bölgesinin enzim kesim reaksiyonu, Mael enzimi ile 37°C'de 

bir gece inkübe edilerek gerçekleşmiştir. Enzim polimorfik diziyi tanıyıp kesmekte ve 

DNA'yı iki parçaya ayırmaktadır. Tanıma bölgesi oluşmayan yabanıl tip allelde ise 410 

bç'lik DNA tek parça halinde kalmaktadır. Enzim kesimi sonucu PZR ürünlerine ait 410 

bç'lik tek bant genotip 1,1 (TT) homozigot yabanıl tip, 387+23 bç'lik iki bant genotip 

2,2 (GG) homozigot polimorfik, 410+387+23 bç'lik üç bant genotip 1,2 (TG) ise 

heterozigot olarak kabul edilmiştir (Şekil 4.2). 

872 bç 

603 bç 

310 be 
281 bç 

271 bç 

234 bç 

M (Moleküler ağırlık belirleyicisi): PhiX1 74 Haeiii marker 

Genotip 1,1: 3 (410 bç) 

Genotip 1,2: 1, 2 (410 bç+387 bç+23 bç) 

Genotip 2,2: 4 (387 bç+23 bç) 

- %3 'lük agaroz jel de görüntülenmiştir. 

Şekil 4.2: IL-2 -330 bölgesinin Mael restriksiyon endonükleaz enzimi ile analizi 
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4.2.2. IL-4 

IL-4 geninde intron 3 'te bir DSAT bölgesi mevcuttur. Bu bölgenin analizi için, 

gen örneklerinde DSA T bölgesinin amplifikasyonu gerçekleştirilmi ş ve IL-4 geninde 70 

bç'lik tekrarlara bağlı olarak farklı allellere sahip bu bölge, PZR yöntemi ile 

incelenmiştir. Elde edilen PZR ürünleri %ı 'lik agaroz jelde yürütülmüştür. Elde edilen 

PZR ürünleri ve tekrar sayıları tablo 4.2 'de yer almaktadır. 

Tablo 4.2: PZR ürünlerine ait bant paternleri 

Allel 1 342 bç 

Allel 2 272 bç 

70 bç'nin 3 tekran 

70 bç'nin 2 tekran 

1000 be 
750 bç 

500 bç 

250 bç 

M (Moleküler ağırlık belirleyicisi): ı kb DNA ladder 

Genotip 1,1: 3, 4, 5 (342 bç) 

Genotip 1,2: ı (342 bç + 272 bç) 

Genotip 2,2: 2 (272 bç) 

- %ı lik agaroz jel de görüntülenmiştir. 

Şekil 4.3: IL-4 DSA T bölgesine ait PZR ürünü örnekleri 
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4.2.3. IL-1 O 

IL-ı O geni promoter bölgede -597 pozisyonunda 1NP göstermektedir. İlgili 

polimorfizm bölgesini içeren 580 bç'lik DNA parçasına ait amplifikasyon yapılmış ve 

bu bölge Rsal restriksiyon endonükleaz enzimi ile değerlendirilmiştir. Enzim kesimi 

sonucu 306+232+42 bç ürünü (3 bant) ı, ı (CC) homozigot yabanıl tip, 240+232+66+42 

bç ürünü ( 4 bant) 2,2 (AA) homozigot polimorfik, 306+240+232+66+42 bç ürünü (5 

bant) ı ,2 (CA) ise heterozigot olarak kabul edilmiştir (Şekil 4.4). 

M (Moleküler ağırlık belirleyicisi): ı kb DNA ladder 

Genotip 1,1: ı (306 bç+232 bç+42 bç) 

500 bç 

Genotip 1,2: 2, 3 (306 bç+240 bç+232 bç+66 bç+42 bç) 

Genotip 2,2: 4 (240 bç+232 bç+66 bç+42 bç) 

%3 '1 ük agaroz j elde görüntülenmiştir. 

Şekil4.4: IL-10 -597 bölgesinin Rsal restriksiyon endonükleaz enzimi ile analizi 
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4.2.4. IL-12 

IL-ı2B geni 3 'UTR bölgesinde ıı88 pozisyonunda TNP içermektedir. İlgili 

polimorfizm bölgesini içeren 233 bç'lik DNA parçasına ait amplifikasyon yapılmış ve 

bu bölge Taql restriksiyon endonükleaz enzimi ile değerlendirilmiştir. Enzim kesimi 

sonucu 233 bç ürünü ı , ı (AA) homozigot yabanıl tip, ı65+68 bç ürünü 2,2 (CC) 

homozigot polimorfik, 233+ ı65+68 bç ürünü ı ,2 (AC) ise heterozigot olarak kabul 

edilmiştir (Şekil 4.5). 

151+ 140 bç 

66 bç 

M (Moleküler ağırlık belirleyicisi): PhiXı74 Hinfl marker 

Genotip 1,1: ı , 3, 6, 8 (233 bç) 
Genotip 1,2: 2, 5 (233 bç+ ı65 bç+68 bç) 
Genotip 2,2: 4, 7 (ı65 bç+68 bç) 

- %3 'lük agaroz jelde görüntülenmiştir. 

Şekil 4.5: IL-12 3'UTR 1188 bölgesinin Taql restriksiyon endonükleaz enzimi ile 
analizi 
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4.2.5. IL-13 

IL-ı3 geni promoter bölgede -ııı2 pozisyonunda TNP göstermektedir. İlgili 

polimorfizm bölgesini içeren 247 bç'lik DNA parçasına ait amplifikasyon yapılmış ve 

bu bölge FnuDII restriksiyon endonükleaz enzimi ile değerlendirilmiştir. Enzim kesimi 

sonucu 224+ 23 ürünü ı, ı (CC) homozigot yabanıl tip, 24 7 bç ürünü 2,2 (TT) 

homozigot polimorfik, 247+224+23 bç ürünü ı,2 (CT) ise heterozigot olarak kabul 

edilmiştir (Şekil 4.6). 

250 bç 

M (Moleküler ağırlık belirleyicisi): ı kb DNA ladder 

Genotip 1,1: 2, 3, 4, 5, 6 (224 bç+23 bç) 

Genotip 1,2: ı (247 bç +224 bç+23 bç) 

Genotip 2,2: 7 (247 bç) 

%3 'lük agaroz jelde görüntülenmiştir. 

Şekil 4.6: IL-13 -1112 bölgesinin BstUI enziminin izoşizomeri FnuDII restriksiyon 
endonükleaz enzimi ile analizi 
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4.2.6. IFN -y 

~ finchTV J ifng 4b1 I~![_Q : X i 

File Edıt View Finch Help 

Genotip 

1,1 (AA) 

H orızontal S c ale 

File Edıt Vıew Finch Help 

Genotip 

1,2 (AG) 

SelectedBaseN:147 (QIO) 

Fıle Edıt Vıew Fınch Help 

Genotip 

2,2 (GG) 

Selected Bas G:!19 (Q59) 

Şekil 4.7: IFN-y5644 (A/G) bölgesinin DNA dizi analizi 
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IFN-y 3 'UTR 5644 (A/G) polimorfızmi, DNA dizi analizi ((ye/e sequencing) 

yöntemi ile saptanmıştır. Çalışılacak DNA ürününün İzolasyonunu takiben dizi analizi 

yapılacak gen, PZR reaksiyonu ile çoğaltılmıştır. Farklı bazlarda (A, G, T, C) sonianan 

DNA sentez ürünleri tloresan işaretli boyatarla etiketlenmiştir. ABI 31 30XL Genetic 

Analyzer cihazında tloresan miktarlarının ölçülmesinin ardından DNA örneğindeki baz 

dizisi saptanarak data analizi yapılmıştır. DNA'da polimorfızm görülen nükleotid 

dizi I imindeki yeşil renkte boyanan bazlar ı, ı (AA) homozigot yabanıl tip, yeşil ve siyah 

renkte boyanan ı ,2 (AG) heterozigot, siyah renkte boyanan 2,2 (GG) homozigot 

polimorfık olarak değerlendirilmiştir (Şekil 4. 7). 
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4.3. Genetik Bulgular 

4.3.1. IL-2 

IL-2 -330 (T/G) pozisyonda bulunan TNP analiz sonuçlan, genotip dağılımı ve 

allel frekanslan bakımından tüm gruplar ayn ayn, AP'li bireyler bir arada (LAP+GAP), 

tüm periodontitisli (P) bireyler birlikte ve kontrol grubundaki (K) bireyler bir arada 

(GS+ ES) olmak üzere değerlendirilmiştir. 

IL-2 geninde LAP, GAP, KP, ES ve GS gruplan için, 3 farklı genotip (1,11 1,2/ 

2,2) tespit edilmiştir. Tüm çalışma grubunda IL-2 geni -330 pozisyonunda 1,1 gen o tipi 

%64, ı ,2 genotipi %26,4, 2,2 genotipi %9,6 oranlannda dağılım göstermiş ve 1,1 

genotipi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=O,OOO 1 <0,0 ı). IL-2 -330 geninde AP 

ve GS gruplannda; 1,1 genotipi ve ı ,2 genotipleri görülme oranlan arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p=0,036). AP grubunda I, I genotipi görülme 

oranı (%65,2), GS grubuna (o/o52,8) göre yüksek; AP grubunda 2,2 genotipi görülme 

oranı (%9,6), GS grubuna (o/o ll, 1) göre istatistiksel anlamlı olarak düşük bulunmuştur. 

IL-2 geninde LAP, GAP, KP, ES ve GS gruplan için, 2 farklı all el tespit 

edilmiştir. Tüm çalışma grubunda o/o 77,2 oranında ı. allel, %22,8 oranında 2. allel 

dağılım göstermiş ve 1. all el anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=O,OOO 1 <0,0 1 ). 

Gruplar arasında allel frekansı değerlendirildiğinde anlamlı bir fark izlenmemiştir. 

Tüm çalışma grubunda I, 1 genotipinin görülme oranı %64, ı ,2+ 2,2 

genotiplerinin görülme oranı o/o36 olarak saptanmış ve ı, I genotipinin anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu bulunmuştur. AP grubunda 1,1 genotipi (2.A-) görülme oranının 

(%65,2), GS grubuna (%52,8) göre yüksek; AP grubunda 2.allel taşıyıcılığının (2.A +) 

(%34,8), GS grubuna (0/o4 7 ,2) göre anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır 

(p=0,038 <O, o ı) (Tablo 4.3, 4.4) 
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LAP 1 GAP 1 GS 1 KP 1 ES AP p 1 K Toplam 1 1 1 

IL-2 1 1 

1 1 1 

N o;o N o/o ; N o;o : N 0/o ; N o;o ; N o;o ; N o;o ; N o;o ; N o/o 

Genotip 

47 (66,2) ı 69 ( 64,5) ı 57 (52,8) ı 69 (63,9) ı 78 (73,6) ı 116 (65,2) ı 185 (64,7) ı 135 (63,1) : 320 (64,0) 
1 1 1 

ı 8 (25,4) : 27 (25,2) : 39 (36,1) : 30 (27,8) 18 (1 7,0) : 45 (25,3) : 75 (26,2) : 57 (26,6) : ı 32 (26,4) 

6 (8,5) 1 ll (10,3) : 12 (11,1) : 9 (8,3) lO (9,4) : ı 7 (9,6) : 26 (9,1) : 22 (1 0,3) : 48 (9,6) 

71 (24,8) 107 (37,4) : 108 (37,8) : 108 (50,5) : 106 (49,5) : 178 (62,2) : 286 (57,2) : 214 (42,8) : 500 (100,0) 

47 (66,2) : 69 (64,5) : 57 (52,8) : 69 (63,9) : 78 (73,6) : ı 16 (65,2) : 185 (64,7) : 135 (63,1) : 320 (64,0) 

24 (33,8) : 38 (35,5) 51 (47,2) 39 (36, ı) 28 (26,4) ı 62 (34,8) ı 101 (35,3) ı 79 (36,9) ı ı 80 (36,0) 

All el 

Allel1 : 112 (78,9) : 165 (77,1) : 153 (70,8) : 168 (77,8) : 174 (82,1) : 277 (77,8) : 445 (77,8) : 327 (76,4) : 772 (77,2) 

Allel2 30 (21,1) : 49 (22,9) : 63 (29,2) : 48 (22,2) : 38 (17,9) : 79 (22,2) : 127 (22,2) : 101 (23,6) : 228 (22,8) 
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Tablo 4.4: IL-2 -330 (T/G) bölgesindeki TNP'ye ait genotiplerin, allel frekanslarının ve 2. allel taşıyıcıfığının gruplar arasa istatistiksel 
karşdaştarılmalarına ait p değerleri 

IL-2 LAP, GAP, GS LAP,GS GAP, GS AP, GS KP,ES P,K 

pa p b pb pb pb pb 

Genotip 

1,111,2/ 2,2 0,151 0,090 0,119 0,055 0,188 0,672 

1,11 1,2 0,112 0,093 0,069 0,036* 0,062 0,846 

1,112,2 0,627 0,351 0,541 0,377 0,972 0,634 

Taşıyıcılık 

2.A-/ 2.A+ 0,113 0,076 0,082 0,038* 0,127 0,712 

All el --
(112) 0,162 0,090 0,139 0,061 0,268 0,603 

p adeğerleri Kruskal W allis, pb değerleri M ann- Whitney U testine göre verilmiştir. 
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4.3.2. IL-4 

IL-4 DSA T intron 3 bölgesindeki analiz sonuçlan, genotip dağılımı ve allel 

frekanslan bakımından tüm gruplar ayn ayrı, AP'li bireyler bir arada (LAP+GAP), tüm 

periodontitisli (P) bireyler birlikte ve kontrol grubundaki (K) bireyler bir arada (GS+ ES) 

olmak üzere değerlendirilmiştir. 

IL-4 geninde LAP, GAP, KP, ES ve GS gruplan için, 3 farklı genotip (1,111,2/ 

2,2) tespit edilmiştir. Tüm çalışma grubunda IL-4 geni 3. intron bölgesinde 1,1 genotipi 

o/o 71 ,8, 1 ,2 genotipi %22,6, 2,2 genotipi o/o5,6 oranlannda dağılım göstermiş ve 1,1 

genotipi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=O,OOO 1 <0,0 1 ). 

Gruplar arasında genotip dağılımı incelendiğinde; KP-ES (p =0,004 < 0,05) ve 

P-K gruplan (p=O,O 12 <0,05) arasında gen o tip dağılımlan açısından anlamlı fark 

bulunmuştur. 

IL-4 geninde LAP, GAP, KP, ES ve GS gruplan için, 2 farklı all el tespit 

edilmiştir. Tüm çalışma grubunda 1. all el %83,1 ve 2. all el %16,9 oranında dağılım 

göstermiştir. 1. all el görülme oranı, 2. all el görülme oranına göre istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=O,OOOI <0,01 ). 

KP ve ES gruplanna göre 1. all el ve 2. all el görülme oranlan arasında anlamlı 

fark saptanmıştır (p =0,003 <0,05). KP grubunda 1. allel görülme oranının (0/o80,6), ES 

grubuna (o/o90,6) göre düşük~ KP grubunda 2. all el görülme oranının (o/o I 9,4 ), ES 

grubuna (%9,4) göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

P ve K gruplannda da 1. all el ve 2. all el görülme oranlan arasında anlamlı fark 

saptanmıştır (p =0,023 <0,05). P grubunda 1. all el görülme oranının (%80,8), K grubuna 

(%86,2) göre düşük~ P grubunda 2. all el görülme oranının (% 1 9,2), K grubuna (o/o 1 3,8) 

göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

IL-4 DSAT intron 3 bölgesinde, 1,1 genotipinin görülme oranı %71,8, 1,2+2,2 

genotiplerinin görülme oranı %28,2 olarak saptanmış ve 1,1 genotipinin anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p <0,01 ). 

KP ve ES gruplan 2. allel taşıyıcılığı açısından değerlendirildiğinde anlamlı fark 

bulunmuştur (p=0,003 <0,05). ES grubunda I, 1 genotipi görülme oranının (%84), KP 
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grubuna (o/o66, 7) göre yüksek; ES grubunda 2. all el taşıyıcılığının (%ı 6), KP grubuna 

(%33,3) göre anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. 

P ve K grubunda da 2. allel taşıyıcılığı açısından değerlendirildiğinde anlamlı bir 

fark bulunmuştur (p=0,007 <0,05). K grubunda 1, ı genotipi görülme oranının (% 78), P 

grubuna (%67, 1) göre yüksek; K grubunda 2. allel taşıyıcılığının (%22), P grubuna 

(%32,9) göre anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (Tablo 4.5, 4.6). 
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LAP 1 GAP GS KP 1 ES 1 AP 1 p K Toplam 1 1 1 

IL-4 : 
: N o/o 1 N 0/o ; N 0/o i N 0/o i N 0/o i N 0/o : N 0/o : N o/o : N 0/o 1 

1 1 1 

Gen o tip 

1,1 i 46 (64,8) : 
1 

74 (69,2) i 78 (72,2) i 72 (66,7) i 89 (84,0) : 120 
1 

(67,4) i ı 92 (67, ı) i ı67 (78,0) i 359 (7ı ,8) 

1,2 : 21 (29,6) i 27 (25 ,2) i 2ı (19,4) i 30 (27,8) i ı 4 (13 ,2) i 48 (27,0) i 78 (27,3) i 35 (16,4) i ı ı3 (22,6) 
1 

2,2 : 4 (5 ,6) i 6 (5 ,6) i 9 (8 ,3) i 6 (5 ,6) i 3 (2,8) i 10 (5 ,6) i ı6 (5 ,6) i ı2 (5 ,6) i 28 (5,6) 
1 

Toplam i 71 (24,8) i 107 (37,4) i 108 (37,8) i 108 (50,5) i 106 (49,5) i 178 (62,2) i 286 (57,2) i 214 (42,8) i 500 (100,0) 

Taşıyıcılık 

2.A- : 46 (64,8) : 74 (69,2) : 78 (72,2) : 72 (66,7) : 89 (84,0) : ı20 (67,4) : ı92 (67 , ı) : ı67 (78,0) : 359 (7ı , 8) 
1 1 1 1 1 1 1 

2.A+ : 25 (35,2) : 33 (30,8) : 30 (27,8) : 36 (33 ,3) : ı 7 cı 6,0) : 58 (32,6) : 94 (32,9) : 47 (22,0) : ı4ı (28,2) 

All el 

Allel 1 i ı ı3 (79,6) i ı 75 (8ı , 8) i ı 77 (8ı , 9) i ı74 (80,6) i ı 92 (90,6) i 288 (80,9) i 462 (80,8) i 369 (86,2) i 83 ı (83 , ı) 

Allel2 : 29 (20,4) i 39 cı 8,2) i 39 (ı8 , ı) i 42 (ı9,4) i 20 (9,4) i 68 (ı9 , ı) i ı ı o cı 9,2) i 59 (13 ,8) : ı69 (16,9) 
1 
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Tablo 4.6: IL-4 DSAT intron 3 bölgesindeki TNP'ye ait genotip, allel frekans• ve 2. allel taşıyıcıhğının gruplar arası 
karşılaştırmalarının değerlendirilmesi 

IL-4 LAP, GAP, GS LAP, GS GAP, GS AP, GS KP,ES 

p a pb pb pb pb 

Genotip 

1,11 1,2/ 2,2 0,692 0,397 0,744 0,522 0,004* 
1,11 1,2 0,333 0,142 0,362 0,185 0,006 
-

1,11 2,2 0,792 0,653 0,522 0,499 0,200 

Taşıyıcılık 

2.A-/ 2.A+ 0,575 0,293 0,623 0,394 0,003* 

All el 
-
112 0,832 0,577 0,964 0,756 0,003* 

p adeğerleri Kruskal W allis, p 6 değerleri M ann- Whitney U testine göre veri lmiştir. 
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P,K 
pb 

0,012* 

0,004* 

0,709 

0,007* 

0,023* 
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4.3.3. lL-l O 

IL- ı O -597 (C/ A) pozisyonda bulunan TNP analiz sonuçları, genotip dağılımı ve 

allel frekansları bakımından tüm gruplar ayrı ayrı, AP'li bireyler bir arada (LAP+GAP), 

tüm periodontitisli (P) bireyler birlikte ve kontrol grubundaki (K) bireyler bir arada 

(GS+ES) olmak üzere değerlendirilmiştir. 

IL-ıO geninde LAP, GAP, KP, ES ve GS grupları için 3 farklı genotip (l,ı/ı,2/ 

2,2) tespit edilmiştir. Tüm çalışma grubunda IL- ı O geni -597 pozisyonunda ı, ı genotipi 

%69,2, ı ,2 genotipi o/o24,8, 2,2 genotipi o/o6 oranlarında dağılım göstermiş ve ı, ı 

genotipi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=O,OOOı <0,05). 

LAP, GAP ve GS 61fuplarında genotip dağılımları arasında anlamlı fark 

bulunmuştur ( p=O,OO ı <0,05). 

GAP ve GS gruplarında genotip dağılımları arasında anlamlı fark bulunmuştur 

(p=O,OO ı <0,05 ). GS grubunda ı, ı genotipi o/o 79,6, ı ,2 gen o tipi %ı 8,5 ve 2,2 genotipi 

o/o ı ,9 iken GAP grubunda ı, ı genotipi %58,9, ı ,2 genotipi %30,8 ve 2,2 genotipi %ı 0,3 

olarak dağılım göstermiştir. GAP grubunda ı ,2 genotipi ve 2,2 gen o tipi görülme 

oranlannın GS grubuna göre yüksek; GAP grubunda ı, ı genotipi görülme oranının GS 

grubuna göre anlamlı düzeyde düşük olduğu gözlenmiştir. 

LAP ve GS gruplarında genotip dağılımlan arasında anlamlı fark bulunmuştur 

(p=O,OOı <0,05 ). LAP grubunda ı, ı genotipi o/o57 ,7, ı ,2 genotipi %32,4 ve 2,2 genotipi 

%9,9 iken GS grubunda ı,ı genotipi %79,6, ı,2 genotipi %ı8,5 ve 2,2 genotipi %ı,9 

olarak dağılım göstermiştir. LAP grubunda ı ,2 genotipi ve 2,2 genotipi görülme 

oranlannın GS grubuna göre yüksek; LAP grubunda ı, ı gen o tipi görülme oranının GS 

grubuna göre anlamlı düzeyde düşük olduğu bulunmuştur. 

KP ve ES gruplannda genotip dağılımlan arasında anlamlı fark bulunmuştur 

(p=0,002 <0,05). KP grubunda ı, ı genotipi %63,9, ı ,2 genotipi %27,8 ve 2,2 genotipi 

%8,3 iken ES grubunda ı, 1 gen o tipi %82, ı, ı ,2 gen o tipi 0/o ı 7 ve 2,2 gen o tipi %0,9 

olarak dağılım göstermiştir. KP grubunda ı ,2 genotipi ve 2,2 genotipi görülme 

oranlannın ES grubuna göre yüksek~ KP grubunda ı, ı genotipi görülme oranının ES 

grubuna göre anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. 
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AP ve GS gruplarında genotip dağılımlan arasında anlamlı fark bulunmuştur 

(p=O,OOO <0,05). AP grubunda 1,1 genotipi %58,4, 1,2 genotipi %31,5 ve 2,2 genotipi 

%10,1 iken GS !,TJUbunda ı,ı genotipi %79,6, 1,2 genotipi %18,5 ve 2,2 genotipi %1,9 

olarak dağılım göstermiştir. AP grubunda 1,2 genotipi ve 2,2 genotipi görülme 

oranlannın GS !,TJUbuna göre yüksek; AP grubunda 1,1 genotipi görülme oranının GS 

grubuna göre anlamlı düzeyde düşük olduğu tespit edilmiştir. 

P ve K gruplannda genotip dağılımlan arasında anlamlı fark bulunmuştur 

(p=O,OOO <0,05). P grubunda 1, ı genotipi %60,5, ı ,2 genotipi %30,1 ve 2,2 genotipi 

%9,4 iken K grubunda ı,ı genotipi %80,8, ı,2 genotipi %ı7,8 ve 2,2 genotipi %ı,4 

olarak dağılım göstermiştir. P grubunda 1 ,2 genotipi ve 2,2 genotipi görülme oranlannın 

K grubuna göre yüksek; P grubunda 1, ı gen o tipi görülme oranının K grubuna göre 

anlamlı düzeyde düşük olduğu izlenmiştir. 

IL-I O geninde LAP, GAP, KP, ES ve GS gruplan için 2 farklı all el tespit 

edilmiştir. Tüm çalışma grubunda 1. all el %81,6 ve 2. all el %ı 8,4 oranında dağılım 

göstermiştir. 1. aııeı görülme oranı 2. allel görülme oranına göre anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur (p=O,OOO 1 <0,0 1 ). 

LAP, GAP ve GS gruplannda all el frekans ı açısından değerlendirildiğinde 

anlamlı fark bulunmuştur (p=O,OOO <0,05). 

LAP ve GS gruplannda ı. all el ve 2. all el görülme oranlan arasında anlamlı fark 

saptanmıştır (p=O,OOO <0,05). LAP grubunda 1. all el görülme oranının (o/o 73,9), GS 

grubuna (%88,9) göre düşük; LAP grubunda 2. all el görülme oranının (%26, 1 ), GS 

grubuna (%ll, 1) göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

GAP ve GS gruplarına göre ı. all el ve 2. all el görülme oranlan arasında anlamlı 

fark saptanmıştır (p=O,OOO <0,05). GAP grubunda 1. allel görülme oranının (% 74,3), 

GS grubuna (%88,9) göre düşük; GAP grubunda 2. allel görülme oranının (%25,7), GS 

grubuna (%ı 1, ı) göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

KP ve ES gruplarına göre 1. allel ve 2. allel görülme oranlan arasında anlamlı 

fark saptanmıştır (p=O,OOO <0,05). KP grubunda 1. all el görülme oranının (% 77,8), ES 

grubuna (o/o90,6) göre düşük; KP grubunda 2. all el görülme oranının (%22,2), ES 

grubuna (o/o9,4) göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 
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AP ve GS gruplarına göre I. all el ve 2. all el görülme oranlan arasında anlamlı 

fark saptanmıştır (p=O,OOO <0,05). AP grubunda ı. all el görülme oranının (% 74,2), GS 

grubuna (%88,9) göre düşük; AP grubunda 2. allel görülme oranının (%25,8), GS 

grubuna (0/o ı ı, ı ) göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

P ve K gruplarına göre ı. all el ve 2. allel görülme oranlan arasında anlamlı fark 

saptanmıştır (p=O,OOO <0,05). P grubunda ı. all el görülme oranının (% 75,5), K grubuna 

(%89, 7) göre düşük; P grubunda 2. all el görülme oranının (%24,5), K grubuna (%ı 0,3) 

göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlenmiştir. 

IL- ı O geninde ı, ı genotipinin görülme oranı %69,2, ı ,2+2,2 genotiplerinin 

görülme oranı %30,8 olarak saptanmış ve ı, ı genotipinin anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu bulunmuştur (p <0,0 ı). 

Gruplar 2. allel taşıyıcılığı açısından değerlendirildiğinde LAP, GAP ve GS 

kontrol grubunda ı, ı ve ı ,2+ 2,2 genotiplerinin görülme oranlan arasında anlamlı fark 

bulunmuştur (p=O,OO ı <0,05). 

LAP ve GS grubunda ı, ı genotipi ve ı ,2+ 2,2 genotipleri görülme oranlan 

arasında anlamlı fark bulunmuştur (p=0,002 <0,05). GS grubunda ı, ı genotipi görülme 

oranının (% 79,6 ), LAP grubuna (%57, 7) göre yüksek; GS grubunda 2. all el 

taşıyıcılığının (%20,4), LAP grubuna (%42,3) göre anlamlı düzeyde düşük olduğu 

saptanmıştır. 

GAP ve GS grubunda ı, ı ve ı ,2+ 2,2 görülme oranlan arasında anlamlı fark 

bulunmuştur (p=O,OO ı <0,05). GS grubunda ı, ı gen o tipi görülme oranının (% 79,6), 

GAP grubuna (o/o58,9) göre yüksek; GS grubunda 2. allel taşıyıcılığının (%20,4), GAP 

grubuna (%4 ı, ı) göre anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. 

KP ve ES grubunda ı, ı ve ı ,2+ 2,2 genotipleri görülme oranlan arasında anlamlı 

fark bulunmuştur (p=0,003 <0,05). ES grubunda ı, ı genotipi görülme oranının (%82, ı), 

KP grubuna (o/o63,9) göre yüksek; ES grubunda 2. allel taşıyıcılığının (%ı 7,9), KP 

grubuna (%36, ı) göre anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. 

AP ve GS grubunda ı, ı ve ı ,2+ 2,2 genotipleri görülme oranlan arasında anlamlı 

fark bulunmuştur (p=O,OOO <0,05). GS grubunda ı, ı genotipi görülme oranının 

(%79,6), AP grubuna (%58,4) göre yüksek; GS grubunda 2. allel taşıyıcılığının 

(%20,4), AP grubuna (o/o4 ı ,6) göre anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. 
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P ve K grubunda ı, ı ve ı ,2+ 2,2 genotiplerinin görülme oranlan arasında anlamlı 

fark bulunmuştur (p=O,OOO <0,05). K grubunda ı, 1 genotipi görülme oranının (%80,8), 

P grubuna (%60,5) yüksek; K grubunda 2. all el taşıyıcılığının (o/o I 9,2), P grubuna 

(o/o39,5) göre anlamlı düzeyde düşük olduğu bulunmuştur (Tablo 4. 7, 4.8). 
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LAP 1 GAP 1 GS 1 KP 1 ES AP p K Toplam 1 1 1 

IL-10 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

N 0/o : N 0/o : N o/o : N o/o : N o/o : N 0/o : N 0/o : N 0/o : N 0/o 

Gen o tip 

1,1 
1 

41 (57,7) : 63 (58,9) : 86 (79,6) : 69 (63,9) : 87 (82,1) : 104 (58,4) : 173 (60,5) : 173 (80,8) : 346 (69,2) 1 
1 

1,2 1 23 (32,4) : 33 (30,8) : 20 (18,5) : 30 (27,8) : 18 (17,0) : 56 (31 ,5) : 86 (30,1) : 38 (17,8) : 124 (24,8) 

2,2 1 7 (9,9) ll (10,3) : 2 (1,9) i 9 (8,3) : ı (0,9) i 18 (lO,ı) : 27 (9,4) i 3 (ı,4) i 30 (6,0) 

Toplam i 71 (24,8) i 107 (37,4) i 108 (37,8) i 108 (50,5) ! 106 (49,5) ! 178 (62,2) i 286 (57,2) i 214 (42,8) i 500 (100,0) 

Taşıyıcılık 

2.A-
1 

41 (57,7) : 63 (58,9) : 86 (79,6) 69 (63,9) : 87 (82,ı) : 104 (58,4) : 173 (60,5) : 173 (80,8) : 346 (69,2) 

2.A+ 30 ( 42,3) 44 ( 4 ı 'ı) : 22 (20,4) : 39 (36,1) 19 (17,9) : 74 (41,6) : lı3 (39,5) : 4ı (19,2) : ı 54 (30,8) 

All el 

Allel 1 : 105 (73,9) : 159 (74,3) : 192 (88,9) : 168 (77,8) : 192 (90,6) : 264 (74,2) : 432 (75,5) : 384 (89,7) : 816 (81,6) 

Allel2 
1 

37 (26,ı) : 55 (25,7) : 24 (1 1,1) : 48 (22,2) : 20 (9,4) : 92 (25,8) : 140 (24,5) : 44 (1 0,3) : 184 (18,4) 



Tablo 4.8: IL-1 O -597 (C/ A) bölgesindeki TNP'ye ait genotiplerin, all el frekanslannan ve 2. allel taşayacahğanan gruplar arası 
istatistiksel karştlaştanlmalanna ait p değerleri 

IL-10 LAP, GAP, GS LAP, GS GAP, GS AP, GS KP,ES P,K 

pa pb pb pb pb pb 

Genotip 

1,111,2/ 2,2 0,001 * 0,001 * 0,001 * 0,000* 0,002* 0,000* 

1,11 1,2 0,017* 0,013* 0,013* 0,004* 0,027* 0,000* 

1,112,2 0,010* 0,006* 0,003* 0,002* 0,005* 0,000* 

Taşıyıcılık 

2.A-/ 2.A+ 0,001 * 0,002* 0,001* 0,000* 0,003* 0,000* 

All el 
-
112 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

p adeğerleri Kruskal W allis, pb değerleri M ann- Whitney U testine göre verilmiştir. 

88 
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4.3.4. I L-12 

IL-ı2 3 'UTR ıı88 (A/C) pozisyonda bulunan TNP analiz sonuçları, genotip 

dağılımı ve allel frekansları bakımından tüm gruplar ayrı ayrı, AP'li bireyler bir arada 

(LAP+GAP), tüm periodontitisli (P) bireyler birlikte ve kontrol grubundaki (K) bireyler 

bir arada (GS+ ES) olmak üzere değerlendirilmiştir. 

IL- ı 2 geninde LAP, GAP, KP, ES ve GS grupları için, 3 farklı genotip (1, ll ı ,2 

ve 2,2) tespit edilmiştir. Tüm çalışma grubunda IL- ı 2 geni 3 'UTR ı ı 88 pozisyonunda 

ı, ı genotipi %59,2, I ,2 genotipi %34,4, 2,2 genotipi 0/o6,4 oranlarında dağılım 

göstermiş ve 1, ı genotipi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=O,OOO ı <0,05). Gruplar 

arasında genotip dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 

IL-ı2 geninde LAP, GAP, KP, ES ve GS gruplan için, 2 farklı all el tespit 

edilmiştir. Tüm çalışma grubunda ı. alleı o/o 76,4, 2. allel o/o23,6 oranında dağılım 

göstermiş ve ı. all el anlamlı olarak yüksek bulunmuştur {p=O,OOOı <O,Oı ). Gruplar 

arasında aiiel frekansı değerlendirildiğinde anlamlı fark izlenmemiştir. 

IL-ı2 geninde 2. alleı taşıyıcılığı toplamda %40,8 oranında saptanmış ve anlamlı 

olarak düşük bulunmuştur (p=O,OOO). Gruplar arasında 2. aiiel taşıyıcılığı açısından 

anlamlı fark izlenmemiştir (Tablo 4.9, 4. ı 0). 



Tablo 4.9: IL-12 3'UTR 1188 (A/C) bölgesindeki TNP'ye ait genotip, allel frekansı ve 2. allel taşıyıcıhğı analizinin gruplara göre 
dağılımı 

LAP GAP ı GS KP ES AP p K ı Toplam ı ı ı ı 

IL-12 : ı ı 

ı ı 

N 0/o 
ı 

N 0/o ; N o/o : N 0/o : N 0/o : N 0/o : N 0/o ; N o/o : N o/o 

Gen o tip 

1,1 
ı 

49 (69,0) 60 (56,ı) : 63 (58,3) 6ı (56,5) : 63 (59,4) : ıo9 (6ı,2) ! ı7o (59,4) : ı26 (58,9) : 296 (59,2) 

1,2 ! 20 (28,2) : 39 (36,4) : 40 (37,0) ! 39 (36,ı) ! 34 (32,ı) : 59 (33,ı) ! 98 (34,3) ! 74 (34,6) ! ı72 (34,4) 

2,2 : 2 (2,8) ! 8 (7,5) ! 5 ( 4,6) ! 8 (7,4) ! 9 (8,5) ! ı o (5,6) i ı8 (6,3) i ı4 (6,5) i 32 (6,4) 
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Toplam : 71 (24,8) i 107 (37,4) i 108 (37,8) i 108 (50,5) i 106 (49,5) i 178 (62,2) i 286 (57,2) i 214 (42,8) i 500 (100,0) 

Taşıyıcılık 

2.A-
ı 

49 (69,0) : 60 (56,ı) : 63 (58,3) : 6ı (56,5) 63 (59,4) : ıo9 (6ı,2) : ı70 (59,4) : ı26 (58,9) : 296 (59,2) 

2.A+ 22 (3ı,O) 47 ( 43,9) : 45 (4ı, 7) 47 (43,5) 43 (40,6) : 69 (38,8) : 116 ( 40,6) : 88 (4ı,ı) : 204 (40,8) 

All el 

Allel 1 : ıı8 (83, ı) : ı59 (74,3) : ı66 (76,9) : ı6ı (74,5) : ı60 (75,5) : 277 (77,8) : 438 (76,6) : 326 (76,2) : 764 (76,4) 

Allel 2 ı 24 (16,9) 55 (25,7) : 50 (23,ı) : 55 (25,5) : 52 (24,5) : 79 (22,2) : ı34 (23,4) : ı 02 (23,8) : 236 (23,6) ı 
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Tablo 4.10: IL-12 3'UTR 1188 (A/C) bölgesindeki TNP'ye ait genotiplerin, all el frekanslarının ve 2. all el taşıyıcdığının gruplar arası 
istatistiksel karşdaştardmalarına ait p değerleri 

IL-12 LAP,GAP,GS LAP, GS GAP, GS AP, GS KP,ES P,K 

p a pb pb pb pb pb 

Gen o tip 

1,111,2/ 2,2 0,167 0,144 0,628 0,698 0,744 0,890 

1,111,2 0,321 0,185 0,935 0,538 0,567 0,924 

1,112,2 0,173 0,252 0,383 0,961 0,869 0,777 

Taşıyıcılık 

2.A/2.A+ 0,201 0,150 0,738 0,628 0,663 0,899 

All el --
112 0,146 0,154 0,538 0,791 0,824 0,881 

p adeğerleri Kruskal W allis, pb değerleri M ann- Whitney U testine göre verilmiştir. 
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4.3.5. IL-13 

IL- ı 3 -ı ı ı 2 (C/T) pozisyonda bulunan TNP analiz sonuçl an, genotip dağılımı 

ve allel frekanslan bakımından tüm gruplar ayn ayrı, AP'li bireyler bir arada 

(LAP+GAP), tüm periodontitisli (P) bireyler birlikte ve kontrol grubundaki (K) bireyler 

bir arada (GS+ ES) olmak üzere değerlendirilmiştir. 

IL- ı 3 geninde LAP, GAP, KP, ES ve GS grupları için, 3 farklı genotip (ı, ll ı ,2 

ve 2,2) tespit edilmiştir. Tüm çalışma grubunda IL- ı 3 geni -ı ı ı 2 pozisyonunda ı, ı 

genotipi o/o63,6, ı ,2 genotipi %32,6, 2,2 genotipi %3,8 oranlannda dağılım göstermiş ve 

ı, ı genotipi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=O,OOO ı <0,05). Gruplar arasında 

genotip dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 

IL- ı 3 geninde LAP, GAP, KP, ES ve GS gruplan için, 2 farklı all el tespit 

edilmiştir. Tüm çalışma grubunda ı. all el 0/o 79,9, 2. all el o/o20, ı oranında dağılım 

göstermiş ve ı. all el anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=O,OOO ı <0,0 ı). Gruplar 

arasında allel frekansı değerlendirildiğinde anlamlı fark izlenmemiştir. 

IL- ı 3 geninde 2. all el taşıyıcılığı toplamda %36,4 oranında saptanmış ve anlamlı 

olarak düşük bulunmuştur (p=O,OOO). Gruplar arasında 2. allel taşıyıcılığı açısından 

anlamlı fark izlenmemiştir (Tablo 4. ı ı, 4. ı 2). 
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LAP GAP GS KP ' ES ' AP p ' K 
Toplam 

' 
IL-13 ' ' ' ' ' ' 

N o/o ' N o;o i N o;o i N o/o i N o;o i N o/o i N o;o i N o/o i N o;o ' ' 

Genotip 

1,1 ' 49 (69,0) i 6ı (57,0) i 72 (66,7) i 68 (63,0) 68 (64,2) i ı ı o (6 ı ,8) i ı 78 (62,2) i ı 40 (65,4) i 3 ı 8 (63,6) 

1,2 ' ı 9 (26,8) i 42 (39,3) i 32 (29,6) i 38 (35,2) i 32 (30,2) i 6ı (34,3) i 99 (34,6) i 64 (29,9) i ı 63 (32,6) ' ' 

2,2 ' 3 ( 4,2) ' 4 (3,7) i 4 (3,7) i 2 cı,9) i 6 (5,7) i 7 (3,9) i 9 (3,ı) i ıo (4,7) i ı9 (3,8) 

Toplam i 71 (24,8) i 107 (37,4) i 108 (37,8) i 108 (50,5) i 106 (49,5) i 178 (62,2) i 286 (57,2) i 214 (42,8) i 500 (100,0) 

Taşıyıcılık 

2.A- ' 49 (69,0) 6ı (57,0) 72 (66,7) i 68 (63,0) 68 (64,2) ııo (6ı,8) ı 78 (62,2) ı40 (65,4) 3ı8 (63,6) 

2.A+ ' 22 (3ı,O) 46 (43,0) 
' 

36 (33,3) i 40 (37,0) 38 (35,8) 68 (38,2) ıo8 (37,8) 74 (34,6) ı 82 (36,4) 

All el 

Allel 1 : ı ı 7 (82,4) ı64 (76,6) ı76 (8ı,5) ı 74 (80,6) ı68 (79,2) 28ı (78,9) 455 (79,5) 344 (80,4) 799 (79,9) 

Allel 2 25 cı 7,6) 50 (23,4) 40 (18,5) 42 cı 9,4) 44 (20,8) 75 (2 ı' ı) ı ı 7 (20,5) 84 cı 9,6) 20ı (20,ı) 
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4.3.6. IFN -y 

IFN-y 3 'UTR 5644 (A/G) pozisyonda bulunan TNP analiz sonuçlan, genotip 

dağılımı ve all el frekanslan bakımından tüm gruplar ayn ayn, AP 'li bireyler bir arada 

(LAP+GAP), tüm periodontitisli (P) bireyler birlikte ve kontrol grubundaki (K) bireyler 

bir arada (GS+ES) olmak üzere değerlendirilmiştir. 

IFN-y geninde LAP, GAP, KP, ES ve GS grupları için, 3 farklı genotip (1,11 1,2 

ve 2,2) tespit edilmiştir. Tüm çalışma grubunda IFN-y geni 5644 pozisyonunda ı, ı 

genotipi %37,2, ı,2 genotipi %48,8, 2,2 genotipi %ı4 oranlannda dağılım göstermiş ve 

I ,2 genotipi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=O,oooı <0,05). Gruplar arasında 

genotip dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 

IFN-y geninde LAP, GAP, KP, ES ve GS gruplan için, 2 farklı allel tespit 

edilmiştir. Tüm çalışma grubunda ı. all el %6ı ,6, 2. all el %38,4 oranında dağılım 

göstermiş ve ı. allel anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=O,OOOı <O,Oı). Gruplar 

arasında allel frekansı değerlendirildiğinde anlamlı fark izlenmemiştir. 

IFN-y geninde 2. allel taşıyıcılığı toplamda %62,8 oranında saptanmış ve 

anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=O,OOO). Gruplar arasında 2. allel taşıyıcılığı 

açısından anlamlı fark izlenmemiştir (Tablo 4.ı3, 4.ı4). 
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Tablo 4.13: IFN-y 3'UTR 56..ı..ı (A/G) bölgesindeki TNP'ye ait genotip, allel frekans• ve 2. allel taşayacahğa analizinin gruplara göre 
i dağalama 
1 

LAP GAP : GS : KP ES AP : p ı K 
Toplam 

ı 

IFN-y 
: N o/o 

ı 

N 0/o : N o/o : N 0/o N 0/o N o/o : N 0/o : N 0/o N 0/o 

Genotip 

1,1 29 (40,8) ı 37 (34,6) 47 (43,5) : 35 (32,4) : 38 (35,8) : 66 (37,1) : 101 (35,3) 85 (39,7) : 186 (37,2) 
ı 

1,2 : 34 (47,9) ı 50 (46,7) : 47 (43,5) : 58 (53,7) : 55 (51,9) : 84 (47,2) : 142 (49,7) : 102 (47,7) : 244 (48,8) 

8 (11,3) ı 20 (18,7) : 14 (13,0) 15 (13,9) : 13 (12,3) 28 (15,7) : 43 (15,0) : 27 (12,6) : 70 (14,0) 

71 (24,8) : 107 (37,4) : 108 (37,8) : 108 (50,5) : 106 (49,5) : 178 (62,2) : 286 (57,2) : 214 (42,8) : 500 (100,0) 

29 (40,8) ı 37 (34,6) 47 (43,5) : 35 (32,4) : 38 (35,8) : 66 (37,1) : 101 (35,3) : 85 (39,7) : ı86 (37,2) 

2A+ : 42 (59,2) 70 (65,4) : 6ı (56,5) : 73 (67,6) : 68 (64,2) : ı ı2 (62,9) : ı 85 (64,7) : ı29 (60,3) : 3 ı4 (62,8) 

All el 

Allel 1 : 92 (64,8) : 124 (57,9) : ı41 (65,3) : ı28 (59,3) : 131 (61,8) : 216 (60,7) : 344 (60,1) : 272 (63,6) : 616 (61,6) 

Allel 2 50 (35,2) ı 90 (42,1) 75 (34,7) : 88 (40,7) : 81 (38,2) : 140 (39,3) : 228 (39,9) : 156 (36,4) : 384 (38,4) 
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Tablo 4.14: IFN-y 3'UTR 5644 (A/G) bölgesindeki TNP'ye ait genotiplerin, allel frekanslarının ve 2. allel taşıyıcıhğının gruplar arası 
istatistiksel karşılaştırılmalarına ait p değerleri 

IFN-y LAP,GAP, GS LAP, GS GAP, GS AP, GS KP,ES P,K 

pa pb pb pb pb pb 

Gen o tip 

1,11 1,2/ 2,2 0,259 0,865 0,129 0,267 0,569 0,265 

1,11 1,2 0,603 0,627 0,315 0,361 0,653 0,420 

1,11 2,2 0,178 0,655 0,147 0,438 0,614 0,373 

Taşıyıcılık 
--
2.A-/ 2.A+ 0,394 0,724 0,180 0,281 0,596 0,314 

All el 
-
112 0,233 0,924 0,118 0,271 0,592 0,273 

p adeğerleri Kruskal W allis, pb değerleri M ann- Whitney U testine göre verilmiştir. 
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4.4. Biyokimyasal Bulgular 

4.4.1. Ortalama DOS Sitokin Konsantrasyonları 

LAP ile GS, GAP ile GS, LAP ile GAP, GAP ile KP, LAP ile KP, KP ile ES 

gruplan arasında DOS IL-4, IL- ı O, IL- ı 2, IL- ı 3 ve IFN-y ortalama konsantrasyonlan 

karşılaştınlmıştır (Tablo 4. ı 5, 4. ı 6). 

Bizim çalışmamızda alt limitin altındaki konsantrasyon değerleri 'O' olarak 

kabul edilerek değerlendirmeye alınmıştır. Sitokin saptanabilme oranlan IL-2 için 

%20,1, IL-4 için o/o51,3, IL-10 için %48,7, IL-12 için %100, IL-13 için %75,8 ve IFN-y 

için %69,5 olarak belirlenmiştir. 

IL-2, düşük saptanabilirlik oranı nedeniyle istatistiksel değerlendirmeye 

alınmamıştır. 

IL-4 sitokini ortalama DOS konsantrasyonu, KP grubunda (3,78 pg/ml), ES 

grubuna (0,24 pg/ml) göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=O,OOO). 

IL- ı O si tokini ortalama DOS konsantrasyonu, LAP grubunda (0,43 pg/ml), GS 

grubuna {0,9 1 pg/ml) ve KP ( 1 ,00 pg/ml) grubuna göre anlamlı olarak düşük 

bulunmuştur (p=0,039), (p=O,Ol 1 ). 

IL- ı 2 si tokini ortalama DOS konsantrasyonu, gruplar arasında anlamlı farklılık 

göstermemiştir. 

IL- ı 3 si tokini ortalama DOS konsantrasyonu, KP grubunda (3,75 pg/ml), ES 

grubuna ( 6,06 pg! ml) göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p=O,OO 1 ). 

IL- 13 si tokini ortalama DOS konsantrasyonun KP grubunda (3, 75 pg/ml), LAP 

grubuna (2, 19 pg! ml) göre anlamlı olarak yüksek olduğu izlenmiştir (p=0,022). 

IFN-y sitokini ortalama DOS konsantrasyonu, gruplar arasında anlamlı farklılık 

göstermemiştir. 
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N=31 N=32 N=30 N=30 
IL-4 (pg/ml) Ort. 

Ss 3,44 3,81 3,85 1,33 

n=l54 
Min. 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0001 * 0,194 M aks. 7,85 7,75 7,68 7,99 7,30 
95% AS 4,62 2,47 2,34 -0,25 
GA(ort.) us 

IL-1 O (pg/ml) Ort. 0,43 1,00 1~84 
Ss 0,82 0,97 1,02 0,36 

n=l54 Min. 0,00 0,00 0,00 
0,103 

0,00 0,00 0,115 
M aks. 2,08 2,17 2,03 2,36 2,05 
95% AS 0,13 0,23 0,56 
GA(ort.) us 0,73 0,88 1,27 

IL-12 (pg/ml) Ort. 3,04 3~17 3~16 
Ss 0,77 0,93 0,67 1,21 
Min. 1,55 1,87 2,04 2,13 1,99 

0,051 n=154 0,836 M aks. 4,86 5,08 4,27 8,58 5,03 
95% AS 2,75 2,84 2,91 3,06 
GA(ort.) us 

IL-13 (pg/ml) Ort. 

Ss 2,72 2,88 2,72 0,98 

n=l54 
Min. 0,00 0,00 0,00 0,00 3,36 

0,001 * 0,195 
7,63 M aks. 7,38 8,57 7,51 7,76 

95% AS 1,35 1,73 2,55 2,73 5,69 
GA(ort.) us 3,03 3,69 4,66 4 76 

IFN-y (pg/ml) Ort. 7 22 7,38 
Ss 6,43 9,08 6,55 7,88 4,87 
Min. 0,00 0,00 O,QQ_ O 568 0,00 0,00 

0,101 n=l54 
M aks. 24,36 14,00 24,36 30,27 19,65 ' 
95% AS 3,95 6,37 3,98 
GA(ort.) üs 

i Kruskal Wallis, 
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LAP,GS GAP, GS LAP, GAP KP,ES LAP,KP GAP,KP 

p p p p p p 

IL-4 0,192 0,091 0,514 0,000* 0,258 0,144 

IL-10 0,039* 0,181 0,489 0,115 0,011* 0,064 
IL-12 0,517 0,700 0,967 0,051 0,124 0,207 

0,069 0,0 22* 0,168 

0,239 0,812 0,574 0,101 0,050 0,208 
p değerleri M ann- Whitney U testine göre verilmiştir. 

4.4.2. Gen Polimorlızmlerinin DOS Sitokin Ekspresyonlarına Etkisi 

Tüm gruplarda DOS örneği alınan birey lerde, IL-2 -330 (T /G) polimorfizminin 

DOS IL-4, IL-10, IL-12, IL-13 ve IFN-y sitokin düzeylerine etkisi değerlendirilmiştir. 

Tanı gruplarında, genotipler arasında sitokin ekspresyonları açısından anlamlı fark 

gözlenmemiştir (Tablo 4.17, 4.18). 

Tüm gruplarda DOS örneği alınan bireylerde, IL-4 intron 3 polimorfizminin 

DOS IL-4, IL-10, IL-12, IL-13 ve IFN-y sitokin düzeylerine etkisi değerlendirilmiştir. 

Tanı gruplarında, genotipler arasında sitokin ekspresyonları açısından anlamlı fark 

izlenmemiştir (Tablo 4.19, 4.20). 

Tüm gruplarda DOS örneği alınan bireylerde, IL-10 -597 (C/A) 

polimorfizminin DOS IL-4, IL-10, IL-12, IL-13 ve IFN-y sitokin düzeylerine etkisi 

değerlendirilmiştir (Tablo 4.21, 4.22). 

LAP grubunda IL-10 -597 (C/A) 1,2 veya 2,2 genotiplerine sahip bireylerde IL-

4 ortalama DOS konsantrasyonu (6,86 pg/ml), 1,1 genotipine sahip bireylere göre (5,19 

pg/ml) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,007) (Tablo 4.21 ). 

Tüm gruplarda DOS örneği alınan bireylerde, IL-12 3'UTR 1188 (A/C) 

polimorfizminin DOS IL-4, IL-1 O, IL-12, IL-13 ve IFN -y si to kin düzeylerine etkisi 

değerlendirilmiştir. Tanı gruplarında, genotipler arasında sitokin ekspresyonları 

açısından anlamlı fark gözlenmemiştir (Tablo 4.23, 4.24). 
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Tüm gruplarda DOS örneği alınan bireylerde, IL-13 -1112 (C/T) 

polimorfizminin DOS IL-4, IL-10, IL-12, IL-13 ve IFN-y sitokin düzeylerine etkisi 

değerlendirilmiştir. Tanı gruplannda, genotipler arasında sitakin ekspresyonlan 

açısından anlamlı fark gözlenmemiştir (Tablo 4.25, 4.26). 

Tüm gruplarda DOS örneği alınan bireylerde, IFN-y 3'UTR 5644 (A/G) 

polimorfizminin DOS IL-4, IL-10, IL-12, IL-13 ve IFN-y sitokin düzeylerine etkisi 

değerlendirilmiştir (4.27, 4.28). ES grubunda IFN-y 3'UTR 5644 (A/G) 1,2 veya 2,2 

genotiplerine sahip bireylerde IL-12 ortalama DOS konsantrasyonu (3,82 pg/ml), 1,1 

genotipine sahip bireylere göre (3,62 pg/ml) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 

(p=0,035) (Tablo 4.27). 
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IL-2 : 1,1 : 1,2+2,2 : 1,1 : 1,2+2,2 : 1,1 ı 1,2+2,2 : 1,1 ı 1,2+2,2 ı 1,1 : 1,2+2,2 ı ı ı 

ı 

5,52 
ı 

6,54 5,01 5,91 
ı 

3,61 4,17 0,27 
ı 

3,76 
ı 

IL-4 (pg/ml) ı ı ı ı 0,00 ı 4,02 ı ı ı ı 

ı ı ı ı 

ı ı ı ı 

ı ı ı 

Ss ı 3,36 ı 2,65 3,65 3,21 ı 3,89 3,96 1,40 0,00 3,87 ı 3,87 ı ı ı ı ı 

ı ı 

ı ı ı 

N ı 23 8 18 
ı 

14 21 9 
ı 

27 
ı 

3 18 
ı 

13 ı 

ı ı ı ı 

~ 1,2+2,2) ı 0,363 0,551 
ı 

0,790 0,739 0,865 
ı ı ı 

ı ı ı 

1,2+2,2 ı 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 ı 1,1 1,2+2,2 ı 

ı 

IL-10 (nt!/ml) : 0.49 : 0,26 0,66 0,42 ı 1,06 0,87 1,84 1,89 ı 0,97 ı 0,84 
ı ı 

ı 

0,74 0,96 0,84 1,04 ı 1,03 0,38 0,05 1,00 0,96 

N : 23 : 8 18 14 21 9 ı 27 ı 3 18 : 13 

0,808 

1,2+2,2 1,1 
ı 

1,2+2,2 1,1 
ı 

1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 

2,89 3,28 3,04 3,65 3,18 3,75 3,58 3,24 3,05 

0,85 1,08 0,73 1,35 ı 0,76 0,51 0,15 0,66 0,69 

N 23 8 18 14 21 9 27 3 18 13 

p (1, 1 ve 1,2+2,2) 0,527 : 0,924 0,483 0,284 

p değerleri M ann- Whitney U testine göre verilmiştir. 
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IL-2 1,2+2,2 1,2+2,2 

IL-13 (pg/ml) 6,17 2,88 

Ss 0,71 2,94 

N 3 13 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 

IL-2 1,2+2,2 1,2+2,2 1,2+2,2 1,2+2,2 1,2+2,2 

IFN-y (pg/ml) 7,42 5,85 8,10 6,26 4,61 

Ss 6,13 7,70 7,02 5,58 5,30 

N 8 14 9 3 13 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,780 

p değerleri M ann- Whitney U testine göre verilmiştir. 
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IL-4 ı 

ı,ı ı,2+2,2 
ı 

ı,1 ı,2+2,2 ı,ı ı,2+2,2 ı,1 1,2+2,2 ı,ı ı,2+2,2 
ı 

IL-4 (ovmn : 5.87 : 5,65 ı 5,43 ı 5,3 ı 4,11 2,87 0,26 ı 0,00 4,ıo 
ı 3,32 ı ı 

ı ı 

3,4ı 3,46 
ı 

3,63 3,84 3,97 ı,38 
ı 

0,00 
ı 

3,83 3,94 
ı 

ı ı 1 

N 19 
1 

ı2 25 7 1 22 8 28 2 22 9 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,402 1 o, ı 73 0,58ı 0,789 
1 

0,488 1 

1 ı 

IL-4 ı,ı 1 ı,2+2,2 1 ı,1 ı,2+2,2 ı,ı ı,2+2,2 ı,ı 1 ı,2+2,2 1,ı ı,2+2,2 

IL-10 (o2:/ml) 0.4ı 0,47 1 0,56 1 0,53 0,93 1,20 1,84 ı,86 0,85 1 

ı,07 
1 

1 

1 

0,85 0,92 1 0,90 1,04 1 

ı,oo 0,37 o, ı ı 0,96 1,02 
1 

ı2 25 7 1 22 ı 8 28 2 22 9 

0,497 

1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 ı,1 ı 1,2+2,2 ı,1 1,2+2,2 1,ı ı,2+2,2 

3,15 3,20 3,06 3,53 3,46 3,75 3,54 3,11 1 3,28 

0,56 0,94 0,98 1,37 0,64 0,50 0,09 0,67 0,67 

12 1 25 7 22 1 8 28 2 22 1 9 

p b(1,1 ve 1,2+2,2) 0,429 0,327 0,526 0,318 0,572 

p değerleri M ann-Whitney U testine göre veri lmiştir. 
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Tablo 4.20: Tüm gruplarda DOS örnekleri alınan bireylerde IL-4 DSAT intron 3 polimorfizminin DOS IL-13 ve IFN-y ortalama 
sitokin düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi 

LAP GAP KP ES GS 
N:31 N:32 N:30 N:30 N:31 

1 1 1 1 

ı,ı ı,2+2,2 IL-4 ı,ı 1 ı,2+2,2 ı,ı 1 ı,2+2,2 ı,ı ı,2+2,2 1 ı,ı ı,2+2,2 1 1 1 
1 1 1 

IL-13 (pg/ml) 2,08 2,37 2,54 3,34 1 3,46 4,52 1 6,00 6,85 3,45 3,99 
1 

Ss 2,42 1 

2,ı4 
1 2,88 1 2,09 1 2,83 1 2,39 0,99 o,ı9 2,9ı 2,93 1 1 1 1 1 1 

1 
1 

N ı9 1 ı2 25 1 7 22 8 28 2 22 9 1 1 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,648 
1 

0,308 0,383 0,338 
1 

IL-4 ı,ı 1 ı,2+2,2 ı,ı ı,2+2,2 ı,ı ı,2+2,2 ı,ı ı,2+2,2 ı,ı ı ,2+2,2 
1 

IFN-y (pg/ml) 3,88 8,35 1 1 8,65 2,ı ı 9,06 ıo,03 6,08 ı,76 7,68 6,62 1 1 

1 

Ss 4,65 1 8,00 1 9,77 2,2ı 8,ı8 4,89 2,48 5,92 8,23 1 7,45 
1 

N ı9 1 ı2 25 1 7 22 8 28 2 22 9 1 
1 1 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 1 0,103 0,287 0,572 0,222 

p değerleri M ann- Whitney U testine göre verilmiştir. 
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IL-10 1,2+2,2 1 1,1 1 1,2+2,2 1 
1 

IL-4 (pg/ml) 3,21 

Ss 4,01 

N o 24 7 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,616 
1 

IL-10 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 1 
1 

-
1,04 

0,99 
1 

N o 24 7 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,741 

IL-10 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 

IL-12 (pg/ml) 3,27 

Ss 0,61 

N o 24 7 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,671 

p değerleri M ann- Whitney U testine göre verilmiştir. 
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Tablo 4.22: Tüm gruplarda DOS örnekleri alanan bireylerde IL-10 -597 (C/A) polimorfizminin DOS IL-13 ve IFN-y ortalama sitokin 
düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi 

LAP 
N:31 

IL-10 

IL-13 (pg/ml) 

Ss 

N 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 

IL-10 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 

p değerleri M ann-Whitney U testine göre verilmiştir. 

GAP 
N:32 

KP 
N:30 

ES 
N:30 

1,2+2,2 

o 

1,2+2,2 

o 

GS 
N:31 

1,2+2,2 

3,57 

3,41 

7 

1,2+2,2 

7,93 

7,26 

7 



\.~~ 

IL-12 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 

IL-4 (pg/ml) 0,43 0,00 
ı 

4,56 1,89 

Ss 1,77 
ı 

0,00 3,74 3,50 

N 17 13 23 8 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,686 0,389 0,309 0,382 0,179 
ı ı 

1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 
ı ı 

IL-12 
ı ı 

1,90 
ı 

0,75 
ı 

1,38 IL-10 

0,10 0,96 0,87 

N 13 23 ı 8 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,753 0,215 

IL-12 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 

IL-12 (pg/ml) 3,79 3,12 3,28 

Ss 0,36 0,69 0,61 

N 13 23 8 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,572 0,652 

p değerleri M ann- Whitney U testine göre verilmiştir. 
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Tablo 4.24: Tünı gruplarda DOS örnekleri alanan bireylerde IL-12 3'UTR 1188 (A/C) polimorfizminin DOS IL-13 ve IFN-y ortalama 
sitokin düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi 

IL-12 

IL-13 (pg/ml) 

Ss 

N 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 

IL-12 

IFN-y (pg/ml) 

Ss 

N 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 

LAP 
N:31 

p değerleri M ann-Whitney U testine göre verilmiştir. 

GAP 
N:32 

KP 
N:30 

ES 
N:30 

1,2+2,2 

5,83 

0,69 

13 

1,2+2,2 

6,47 

4,51 

13 

GS 
N:31 

1 

1,1 1,2+2,2 1 

1 

3,51 3,90 
1 
1 2,79 3,28 

23 8 

0,696 

1 1,1 1,2+2,2 
1 

7,44 7,19 

6,69 6,55 
1 

23 8 



ll o 

IL-13 1 1,1 1 1,2+2,2 1 1,1 ; 1,2+2,2 ; 1,1 : 1,2+2,2 1,1 1 1,2+2,2 1,1 1 1,2+2,2 

IL-4 (pg/ml) 
1 

6,17 4,68 
1 

5,63 
1 

5,04 4,39 2,72 0,00 : 0,52 : 3,90 3,73 

Ss 1 2,90 : 3,87 : 3,34 3,72 3,85 
1 

3,78 : 0,00 1,95 : 3,83 
1 

4,09 

N 23 8 : 20 : 12 : 19 ll : 16 : 14 25 6 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 

IL-13 : 1,1 1 1,2+2,2 1,1 1 1,2+2,2 : 1,1 1,2+2,2 1,1 1,2+2,2 ; 1,1 ; 1,2+2,2 

IL-10 (ni!/ml) 0.33 1 0,72 : 0,50 0,64 : 0,85 1,26 i 1,89 1,78 i 0,91 i 0,94 

ı ,00 : 0,89 1 0,95 ı ,03 ı ,00 : 0,09 0,52 i 0,97 : ı ,03 
1 

8 1 20 : 12 ı 9 ı ı 16 ı 4 25 6 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 
1 

0,254 0,731 1 0,357 0,723 

IL-13 ı,1 1,2+2,2 ı,ı ı,2+2,2 ı,ı 1,2+2,2 ı,1 1,2+2,2 : ı,1 : 1,2+2,2 

IL-12 (pg/ml) 2,97 1 3,23 3,09 1 3,3ı 3,46 3,59 : 3,69 3,78 3,ı 7 3,09 

Ss 0,73 1 0,90 0,96 
1 

0,9ı ı,41 0,79 0,26 0,67 0,7ı 0,50 

N 23 8 20 12 ı 9 1 ı ı ı 6 14 25 6 

p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,4ı6 0,436 0,263 0,360 

p değerleri Mann-Whitney U testine göre verilmiştir. 
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Tablo 4.26: Tüm gruplarda DOS örnekleri altnan bire~' lerde IL-13 -1 I 12 (C/T) polimorfizminin DOS IL-13 ve IFN-y ortalama sitokin 
düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi 

LAP GAP KP ES GS 
N:31 N:32 N:30 N:30 N:31 

ı , ı ı ,2+2 ,2 
1 

1,1 ı ,2+2,2 
ı 

ı , 1 1,2+2,2 
1 

ı , ı ı ,2+2 ,2 ı , ı 
ı 

IL-13 1 ı ı ı 1 1,2+2,2 1 1 1 1 1 1 1 

1 

ı , 99 2,78 2,54 2,99 3,44 4,28 
1 

6 , ı 7 5,93 
1 

IL-13 (pg/ml) 1 1 3,46 4,20 1 

2,20 2,57 
1 

2,51 3 , ı4 
1 

2,85 2,53 
1 

0,88 
1 

1,10 
1 

Ss 1 
1 

1 2,80 3,41 1 1 1 

1 

23 8 20 12 19 ı ı 16 ı4 N 1 25 6 1 1 1 1 

1 

0,375 0,803 p (1,1 ve 1,2+2,2) 0,432 1 0,752 0,446 1 1 
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5. TARTIŞMA 

Periodontitis; dişler ve periodonsiyumu etkileyen, konak savunma elemanlannın 

mikrobiyal faktörlerle giriştikleri savaş sonucunda ortaya çıkan, inflamatuar bağışık 

yanıtın görüldüğü bir hastalıktır (ı O ı). Bakteriler hastalık oluşumunda önemli bir neden 

olmalanna rağmen tek başına yeterli değildir. Bazen genetik özellikler gibi çeşitli risk 

faktörleri bakterilerin de önüne geçerek hastalık oluşumu ve şiddetinde belirleyici rol 

oynayabilir. Bu faktörler sitokin ekspresyonuna etki ederek, nötrofil-antikor koruması 

ve fıbroblast fonksiyonunun kritik evrelerinde değişikliğe neden olarak yapııniyıkım 

arasındaki dengeyi bozabilir (74). 

Multifaktöriyel bir hastalık olan periodontitisin patogenezinde immunolojik ve 

genetik faktörler önemli role sahiptir. Periodontal hastalığın başlamasının yanı sıra 

iledeyişinin de genetik kontrol altında olabileceği bilinmektedir. Belirlenecek aday 

genlerin, mikrobiyal infeksiyona karşı gelişen konak yanıtında, inflamasyon ve İmınun 

reaksiyonun veya doku reJenerasyonunun düzenlenmesinde etkili olabileceği 

düşünülmektedir. Periodontal hastalığın her evresi bir grup gen ile ilişkide olabilir. Bu 

genler periodontal hastalık tanısı veya hastalığın prognozunun belirlenmesi için 

kullanılabilir ( ı35). 

Genetik faktörlerin belirlenmesinde kilit nokta, hastalığın klinik görüntüsünü 

etkileyecek düzeyde anlamlı rol oynayan genetik etkenierin tanımlanabilmesidir. 

İncelenen genin neden olduğu fizyolojik değişim, hastalığın varlığı ya da şiddetiyle 

ilişkili ise ilgili gen, periodontitise yatkınlığı belirleyebilecek aday gen olarak kabul 

edilebilir ( 4 7). Ancak birçok kronik inflamatuar ve kompleks hastalıkta olduğu gibi, 

periodontitiste de genetik temelin tek bir gendeki değişime bağlı olması beklenemez 

(135). Periodontal hastalığın etyopatogenezinde rol oynayan birçok polimorfık gen veya 

gen kombinasyonu hastalığın klinik tablosunda farklılık yaratabilir. 

İnflamatuar mekanizmalarda aksamaya yol açabilecek genetik varyasyonlar; 

bağışık yanıt, klinik inflamasyon şiddeti ve tedaviye verilen yanıttaki bireysel 

farklılıklan açıklayabilir. Ancak bu genetik varyasyonlar, genin kodladığı protein 

fonksiyonunu büyük ölçüde değiştiren ya da bozan mutasyonlar değil; protein 
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üretiminin miktarı ve düzenlenmesinde önemli değişikliklere yol açan gen 

polimorfızmleridir. Polimorfızm çalışmalarının amacı~ hastalığa yatkınlığı, hastalık 

şiddetini ve klinik tabioyu etkileyen potansiyel genetik faktörlerin tanımlanmasıdır 

(125, 135). 

500 bireyin dahil edildiği bu çalışmada, 286 birey periodontitis ve 214 birey 

kontrol grubuna dahil edilmiştir. Periodontitisli bireylerin 71 'ine LAP, 107'sine GAP ve 

lOS'ine KP tanısı konulmuştur. Periodontal olarak sağlıklı 214 bireyin 106'sı ES ve 

108'i GS olarak iki kontrol grubuna aynlmıştır. Tanı gruplanna göre kişi sayılannın 

dağılımı arasında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır. 

Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması±standart sapma değerleri, LAP 

grubunda 26,2±6,7, GAP grubunda 31,7±6,7, KP grubunda 43,2±8,3, ES grubunda 

43,9±7,6 ve GS grubunda 22,6±4 olarak belirlenmiştir. Hastalıklann klinik olarak 

ortaya çıkış yaşlan göz önünde bulundurularak; GAP ve LAP grubundaki bireyler 35 

yaş altındaki GS grubuyla, KP grubundaki bireyler ise 35 yaş ve üzerindeki ES 

grubuyla karşılaştırılmıştır. Hasta ve kontrol gruplan arasında yaş açısından, istatistiksel 

olarak anlamlı fark gözlenmemiştir. KP ve ES gruplannın yaş ortalamalan diğer 

gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. Bu durum KP'li hastalann 

büyük çoğunluğunun 35 yaş ve üstünde olmasından kaynaklanmaktadır. Genetik 

analizlerde, hasta ve kontrol gruplannda daha yüksek sayılara ulaşabilmek amacıyla 

tüm periodontitis ve kontrol gruplan birleştirilerek karşılaştırmalar yapılmıştır. 

DNA 'nın yaşla birlikte polimorfızmler açısından değişim göstermedi ği bilindiği için 

gruplar arasında yaş açısından görülen farklılığın sonuçlann değerlendirilmesinde 

önemli bir etki yaratmayacağı varsayılmıştır. 

Sigara kullanımı, periodontal hastalık gelişimi için önemli risk faktörlerinden 

biri olarak kabul edilmektedir. Sigara kullanımı ve periodontitis şiddeti arasındaki 

ilişkinin doza bağlı olduğu bildirilmiştir (85). Ağır sigara içiciliğinin (günde 1 O taneden 

fazla) çalışma sonuçlarını etkilernemesi amacıyla çalışmaya sigara içmeyen ve günde 1 O 

taneden az sigara içen bireyler dahil edilmiştir. 

Periodontitis patogenezinde bağışıklık sisteminin önemli role sahip olması 

nedeniyle, araştırmalar konak bağışıklığının çeşitli bileşenlerine ait gen 

polimorfızmlerini incelemeye yönelmiştir. Günümüze kadar, inflamatuar yanıtta etkili 

role sahip olduğu düşünülen çeşitli sitokinler ve büyüme faktörlerini kodlayan gen 
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polimorfızmleri ile periodontal hastalık ilişkisini araştıran çok sayıda çalışma 

yapılmıştır. Ancak literatürde bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde önemli görevi olan 

IL-2, IL-4, IL- ı O, IL- ı 2, IL- ı 3 ve IFN-y gibi T HI ve T Hı sitokinlerine ait gen 

polimorfızmleri ile periodontitis arasındaki ilişkiyi inceleyen sınırlı sayıda çalışma yer 

almaktadır. 

Bizim çalışmamızda; LAP, GAP, KP, ES ve GS gruplannda IL-2 -330, IL-4 

intron 3, IL-ı O -597, IL-ı2B 3'UTR ı ı88, IL-ı3 -ı ı ı2 ve IFN-y 3'UTR 5644 gen 

polimorfızmleri incelenmiştir. Bu polimorfızmlerin periodontal hastalık patogenezini 

klinik olarak fonksiyonel şekilde etkileyip etkilemediğini değerlendirmek amacıyla 

DOS IL-2, IL-4, IL- ı O, IL- ı 2, IL- ı 3 ve IFN-y düzeyleri saptanmıştır. Böylece; 

periodontitis tipleri ile genetik polimorfızmler arasındaki ilişki incelenerek, genetik 

faktörlerin periodontal hastalıklar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Daha önceki çalışmalarda Türk toplumunda bu genler ve sitokinler aynı araştırmada KP 

ve AP gruplannın her ikisini de içeren yüksek hasta sayılı gruplarda değerlendirilmemiş 

olup, bu yönüyle çalışmamız Türk toplumunda ilk verileri ortaya koymuştur. 

IL-2, aktivasyonu takiben ı -2 saat içinde CD4+ T hücrelerinden üretilen ilk 

sitokindir. IL-2'nin temel rolü T hücre çoğalmasını uyarmaktır, bu nedenle IL-2 T hücre 

büyüme faktörü olarak da adlandınlır. IL-2 aynı zamanda NK hücreler ve B 

hücrelerinin farklılaşması ve çoğalmasında uyancı etki göstermektedir (2). 

Periodontal hastalığın inflamatuar sürecinde etkin rol oynayan IL-2'nin 

inflamatuar hastalıklara yatkınlığın belirlenebilmesinde önemli bir belirteç olarak kabul 

edilebileceği düşünülmüş ve bu gendeki polimorfızmin araştıniması planlanmıştır (62). 

Promoter bölgede yer alan -330 polimorfızminin, IL-2 üretimini etkileyebildiği 

ve ı, ı genotipinin en sık görülen genotip olduğu saptanmıştır (62). Türk toplumunda 

IL-2 -330 polimorfızmi incelendiğinde 2,2 genotipinin en düşük düzeyde görülen 

genotip olduğu bulunmuştur. Bu polimorfızmin İtalyan, Yunan ve Asya toplumunda 

Türk toplumu ile benzer dağılım gösterdiği belirtilmiştir (3, ı 58). Bizim araştırmamızda 

literatüre paralel olarak tüm çalışma grubunda IL-2 geni -330 pozisyonunda ı, ı genotipi 

%64, ı ,2 genotipi o/o26,4, 2,2 genotipi %9,6 oranında dağılım göstermiş ve ı, ı genotipi 

anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 

Literatürde periodontal hastalık ile IL-2 polimorfızmi arasındaki ilişkiyi 

inceleyen iki çalışmaya rastlanmıştır. IL-2 -330 (T/G) polimorfızminin periodontal 
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hastalık şiddetiyle ilişkisi; kontrol grubu, orta şiddetli periodontitis ve şiddetli 

periodontitis gruplan arasında a1lel ve genotip frekanslan açısından değerlendirildiğinde 

periodontal hastalığın şiddeti ile IL-2 polimorfızmi arasında önemli bir fark 

saptanmamıştır. ı. a11el sıklığı, tüm gruplarda homojen olarak dağılmıştır. Kontrol/orta 

şiddetli periodontitis gruplan birleştirilerek şiddetli periodontitis grubu ile 

karşılaştınldığında ı. a11elin kontrol/orta şiddetli periodontitis ile ilişkisi olduğu 

bulunmuştur. ı. aB ele sahip bireylerde yan yan ya daha az oranda şiddetli periodontitis 

görülmüştür. Aynı zamanda I, ı genotipine sahip bireylerde ı ,2 ve 2,2 genotipine sahip 

bireylere göre 2,5 kez daha az oranda şiddetli periodontitis ortaya çıkma riski olduğu 

saptanmıştır. Bu sonuçlar periodontal hastalık patogenezinde IL-2 'nin aktif rolü 

olduğunu göstermektedir (ı 20). Beyaz ırkta yapılan bir çalışmada; IL-2 -330 bölgesinde 

1,2 genotipinin kontrol grubu ile karşılaştınldığında KP'li hastalarda daha az görüldüğü 

saptanmış ve bu polimorfızmin KP ile bağlantılı olduğu sonucuna vanlmıştır (ı 08). İlk 

çalışmada bireylerin etnik kökeni ve cinsiyet dağılımının homojen olmamasının ve 

çalışma dizaynlanndaki farklılıklann benzer sonuçlara ulaşılmamasında etkili 

olabileceği belirtilmiştir (ı 08). İlk çalışmada, kontrol grubuna orta şiddetli 

periodontitisli bireylerin dahil edilmiş olmasının da sonuçlar üzerinde önemli etkisi 

olabileceğini düşünmekteyiz. 

Bizim çalışmamız Türk toplumunda, IL-2 -330 polimorfızmi ile periodontitis 

arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk araştırmadır. LAP, GAP ve kontrol gruplan arasında 

allel ve genotip dağılımı bakımından anlamlı fark görülmezken, AP gruplan 

birleştirilerek GS grubu ile karşılaştınldığında ı, ı ve ı ,2 genotipleri görülme oranlan 

arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p=0,036). AP grubunda ı, ı genotipi görülme 

oranı (o/o65,2), GS grubuna (%52,8) göre yüksek; AP grubunda ı ,2 genotipi görülme 

oranı (%9,6), GS grubuna (%ı ı, ı) göre istatistiksel anlamlı olarak düşük bulunmuştur. 

Gruplar 2. a11el taşıyıcılığı açısından değerlendirildiğinde, AP grubunda ı, ı genotipi 

görülme oranının (%65,2), GS grubuna (%52,8) göre yüksek; AP grubunda ı ,2+ 2,2 

görülme oranının (o/o34,8), GS grubuna (%47,2) göre anlamlı düzeyde düşük olduğu 

tespit edilmiştir (p=0,038). IL-2 -330 ı ,2 genotipi ve 2. allel taşıyıcılığının, AP için 

düşük duyarlılık göstergesi olabileceği düşünülmektedir. 

In vitro olarak yapılan bir deneyde, IL-2 -330 promoter polimorfızmi üretilen 

sitokin miktan ile ilişkili bulunmuştur. T lenfositlerden üretilen IL-2 miktannın 2,2 
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genotipine sahip birey lerde, I ,2 ya da I, I genotipine sahip bireylere göre daha yüksek 

olduğu görülmüştür (54). Bizim çalışmamızda ise tüm gruplarda IL-2 -330 

polimorfızminin IL-4, IL- I O, IL- I 2, IL- I 3 ve IFN-y ortalama DOS si to kin 

konsantrasyonianna etkisi değerlendirildiğinde tanı gruplannda, I, ı ve I ,2+ 2,2 

genotipleri arasında sitokin ekspresyonlan açısından anlamlı fark gözlenmemiştir. 

IL-4 T Hı grubu, mast hücreleri ve B hücreleri tarafından üretilen, bağışık yanıtı 

etkileyen antiinflamatuar bir sitokindir. IL-4 'ün proinflamatuar sitokinlerin salgılanması 

ve ekspresyonu üzerinde engelleyici bir etkisi olduğu bilinmektedir (2, 98). 

Proinflamatuar yanıtı kontrol eden IL-4 ve IL- I O gibi antiinflamatuar sitokinler, 

periodontitise yatkınlığı ya da hastalık şiddetini kontrol edebilecekleri düşüncesiyle 

hedef genler olarak belirlenmiştir. Yaygın olarak çalışılan IL-4 polimorfızmleri, -590 

promoter ve 70 bç DSA T polimorfızmleridir (77). 

Bizim araştırmamızda tüm çalışma grubunda, IL-4 geni intron 3 bölgesinde I, I 

genotipinin o/o 7 I ,8, I ,2 genotipinin %22,6 ve 2,2 genotipinin %5,6; I. allelin %83, I ve 

2. allelin %I 6,9 oranında dağılım gösterdiği bulunmuştur. 

Türk toplumunda IL-4 intron 3 (70 bç DSAT) polimorfızmi incelendiğinde, 

LAP, GAP ve kontrol gruplan arasında all el ve genotip dağılımı bakımından anlamlı 

fark görülmezken, AP gruplan birleştirilerek (LAP+GAP) kontrol grubu ile 

:karşılaştınldığında genotip dağılımı anlamlı derecede farklı bulunmuştur. Bu 

araştırmada, Türk toplumunda IL-4 polimorfızminin AP'li bireyler için risk faktörü 

()luşturabileceği sonucuna ulaşılmıştır (ı 46). Bizim çalışmamızda LAP, GAP ve GS 

gruplannın yanı sıra AP ve GS gruplan arasında da genotip ve allel frekansı açısından 

fark bulunmamış ve AP grubundaki birey sayısının diğer araştırmadaki birey sayısının 

iki katına yakın olduğu görülmüştür. Yüksek hasta sayılı gruplar arasında daha hassas 

karşılaştırmalar yapılabileceği sonucuna vanlmıştır. 

Avrupalı beyaz ırk ve Japon olmak üzere iki farklı populasyonda IL-4 

polimorfızmleri ( -590 C/T promoter ve 70 bç DSA T) ile AP arasındaki bağiantıyı 

inceleyen çalışmada IL-4 genotip dağılımı iki populasyonda farklı bulunmuş, incelenen 

polimorfızmler ve AP arasında anlamlı fark gösterilmemiştir ( 41 ). 

Türk toplumunda IL-4 geninde farklı pozisyonlardaki (70 bç DSA T ve -590 

C/T) polimorfızmlerin değerlendirildiği diğer bir çalışmada, 75 periodontitisli birey ile 
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73 periodontal sağlıklı bireyin allel ve genotip dağılımı arasında anlamlı bir fark 

görülmemiştir. Türk toplumunda IL-4 polimorfızminin (70 bç DSA T ve -590 C/T) 

şiddetli GKP ile ilişkili olmadığı sonucuna varılmıştır (66). 

Brezilya toplumunda IL-4 -590 promoter polimorfızminin incelendiği bir 

çalışmada kontrol ve farklı şiddetteki KP grupları arasında, allel ve genotip frekansında 

anlamlı fark bulunmamıştır. Bu polimorfızmin periodontal hastalığa yatkınlıkla ilişkili 

olmadığı sonucuna varılmıştır (ı ı 7). Benzer şekilde Brezilya ve Kore toplumlannda -

590 C/T ve 70 bç DSA T polimorfızmleri ile periodontitis riski arasında anlamlı bir 

korelasyon saptanmamıştır (65, 1 05). AP'li bireylerde IL-4 geni promoter -590 ve -34 

bölgelerinde IL-4 -590 TIT ve IL-4 -34 TIT genotip frekansı kontrol grubuna göre 

yüksek bulunmuş ve bu genotipler ile AP arasında bir bağlantı olduğu belirtilmiştir ( 42). 

Çek toplumunda KP ve sağlıklı kontrol gruplan arasında IL-4 geni -590 C/T, -33 C/T, 

intron 3 polimorfızmleri allel ve genotip frekanslannda anlamlı bir fark gözlenmemiştir. 

Ancak kompleks analizler, gruplar arasında haplotip frekansındaki anlamlı farklılıklan 

ortaya çıkarmıştır. IL-4 geninde, T ( -590)/T( -34)/allel 2 DSAT haplotipi KP'li grupta 

kontrol grubuna göre daha sık görülmüş ve bu toplumda IL-4 haplotipleri KP ile 

bağlantılı bulunmuştur (55). Brezilya toplumunda IL-4 genindeki -590 (C/T), +33 

(C/T), 70 bç DSA T polimorfızmlerinin all el, genotip ve haplotipleri ile KP arasında 

anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (5). 

Tüm bu çalışmalar değerlendirildiğinde; farklı toplumlarda yapılan birçok olgu

kontrol çalışmasında IL-4 TNP'leri tek başına değerlendirildiğinde KP ile bağlantı oranı 

daha düşük bulunurken; IL-4 haplotipinin KP için yüksek risk oluşturduğu görülmüştür. 

IL-4 genindeki ( -34, -590, 70 bç DSA T) polimorfızm çalışmalannın farklı toplumlarda 

yapılmış olması ve hastaikontrol gruplanndaki birey sayısının az olması nedeniyle elde 

edilen verilerin çelişkili olduğu düşünülmektedir. 

Bizim çalışmamızda gruplar arasında genotip dağılımı incelendiğinde; KP-ES ve 

P-K gruplan arasında genotip dağılımı açısından anlamlı fark bulunmuştur. KP 

grubunda ES grubuna ve P grubunda K grubuna göre 2. allel taşıyıcılığının anlamlı 

olarak yüksek olduğu görülmüştür. Bu veriler doğrultusunda, Türk toplumunda IL-4 

geni 70 bç DSA T polimorfızminde 2. allelin KP ve P ile ilişkili olduğu sonucuna 

vanlmış, ancak bu sonuçlann Türk toplumunda daha fazla sayıda bireyin dahil edildiği 

çalışma gruplannda yapılan analizlerle desteklenmesi gerektiği düşünülmüştür. 
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Alman toplumunda AP'li bireylerin %27,8 'inde IL-4 geni -590 (C/T) ve 70 bç 

DSA T polimorfizmi pozitifken; kontrol grubundaki bireylerin hiçbirinde promoter ve 

intron polimorfizmi izlenmemiştir. Serum IL-4 düzeylerinin ELISA (Enzyme Linked 

Immuno Assay) yöntemi ile değerlendirildiği bu çalışmada, AP'li hastalarda her iki 

polimorfizm de pozitifken IL-4 seviyelerinin belirlenebilir limitin altında olduğu rapor 

edilmiştir (87). 

IL- 1 O makrofaj, B hücreleri ve T Hı hücreleri tarafından üretilmektedir. IL-1 O, 

makrofajlan etkileyerek proinflamatuar sitokin üretimini inhibe eden güçlü bir 

antiinflamatuar sitokİndir (28, 98). Bu nedenle, inflamatuar sitokinlerin aşın üretimini 

baskılayan kontrol mekanizmalan ile periodontitiste inflamatuar yanıtı etkileyebileceği 

düşünülmüştür ( 159). 

IL-10 geninde -1087 (-1082), -819 (-824), -627, -592 (-597) ve -590 gibi birçok 

polimorfizm tanımlanmıştır (77). Ayrıca IL-1 O -1082, -8 ı 9 ve -592 polimorfizlerinin 

güçlü bir linkage disequilibrium gösterdiği bulunmuştur (17). Türk toplumunda IL-1 O -

597 polimorfizminin allel frekansının dağılımı değerlendirildiğinde; Yunan toplumu ve 

beyaz ırka mensup bireyler ile benzer olduğu görülmüştür (158). 

Türk toplumunda KP'li bireylerde IL- ı O geninde -597 ve -824 pozisyonundaki 

polimorfizmlerin incelendiği tek bir çalışma bulunmaktadır. Bu araştırmada, şiddetli KP 

ve periodontal sağlıklı bireyler arasında IL-1 O -597 (Cl A) genotip ve all el frekanslan 

bakımından anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Türk toplumunda IL-1 O genindeki bu 

polimorfizmin şiddetli KP ile ilişkili olduğu sonucuna vanımıştır (133). Bizim 

çalışmamızda da benzer olarak KP ve ES gruplan arasında genotip dağılımlan ve allel 

frekanslan açısından anlamlı fark bulunmuştur. 

IL-1 O -597 polimorfizminin KP'ye etkisini değerlendiren diğer bir çalışmada, 

genotip dağılımı ve allel frekanslannın bizim çalışınarnızla aynı sonuca ulaştığı 

görülmüştür (ı 7). Her iki çalışmada da, kontrol grubu ile karşılaştınldığında ı ,2 ve 2,2 

genotipleri, 2. allel taşıyıcılığı, 2. allel frekansı KP'de yüksek bulunmuştur. Bu nedenle 

IL- ı O genindeki -597 polimorfizminin KP'ye yatkınlıkla ilişkili olabileceği 

düşünülmektedir. 

IL-1 O promoter polimorfizmleri ( -597 ve -824) ile KP ve AP arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde, IL- ı O genotipi ve periodontitis arasında anlamlı bir bağlantı 

gösterilmemiştir ( 43 ). Ancak, çalışma grubunun küçük olması (23 KP, 18 AP) 
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istatistiksel anlamlı fark görülmemesine yol açmış olabilir. Daha yüksek sayıdaki hasta 

grubunda yürütülen diğer araştırmada ise bizim çalışmamıza paralel olarak IL-I O 

genindeki TNP'nin ( -592) KP'ye yatkınlıkla ilişkili olduğu gösterilmiştir (II8). 

Tayvan toplumunda IL-lO polimorfızmleri (-592 CIA, -819 C/T, -I082 G/A) KP 

ve AP'li bireylerde incelenmiş, IL-I O -592 polimorfızminin gruplar arasında anlamlı 

farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Bu polimorfızmin KP gelişimi için düşük risk 

oluşturabileceği düşünülmektedir (60). Ancak IL-I O polimorfızmi genotip dağılımlan 

Avrupa ve Uzakdoğu populasyonlan arasında geniş farklılıklar göstermektedir. IL- ı O -

592 2. all el, Avrupalılarda nadir görülürken Çin toplumunda ı. allele göre daha sık 

görülmektedir ( 4, ı 04). Bizim çalışmamızda da Avrupa populasyonu ile benzer olarak 

1. allel görülme oranı 2. allel görülme oranına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuştur. 

IL-I O gen polimorfızmleri ve çevresel risk faktörleri arasındaki ilişkinin 

periodontal hastalığın ilerlemesine etkisinin araştınıdığı prospektif bir çalışmada, 

ATAIACC ve ACC/ACC genotipine sahip bireylerde hastalığın ilerleme hızının daha 

düşük olduğu saptanmıştır. Avusturya toplumunda IL-I O genotipi ve periodontal 

hastalığın ilerlemesi arasında bir ilişki olduğu görülmüştür (20). 

Bizim çalışmamızda, periodontitisli bireyler kontrol grubu ile karşılaştınldığında 

(2,2), (1 ,2+2,2) genotiplerinin ve 2. allelin daha sık görüldüğü saptanmıştır. Bu veriler, 

lL-l O -597 bölgesindeki TNP'nin KP'ye yatkınhkla bağlantılı bulunduğu diğer 

çalışmalar tarafından da desteklenmektedir (17, 118, 133). Bu bilgiler doğrultusunda; 1. 

allelin periodontitis patogenezinde koruyucu all el olarak rol oynayabileceği ve IL-1 O -

597 2. allelin, periodontitis gelişiminde genetik risk faktörü olarak kabul edilebileceği 

düşünülmektedir. 
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Tablo 5.1: IL-10 geni -597 (C/A) polimorfızminde görülen genotip ve allel frekansı 
dağılımları 

Genotip (o/o) 
Allel frekansı 

Etnik 
Hasta (o/o) 

Araştırıcılar köken 
Tanı sayısı 

(n) 1,1 1,2 2,2 1. Allel 2. Allel 

Brezilya KP 67 28,4 68,6 3,0 62,7 37,3 
toplumu s 43 48,8 39,5 ll ,6 68,6 31,4 

Scarei-Caminaga ve 
ark. 2004 (118) 

Beyaz ırk KP 48 25,0 70,8 4,2 60,4 39,6 
s 36 52,8 38,9 8,3 75,0 25,0 

Sümer ve ark. 2007 Türk KP 75 32,0 53,3 14,7 58,3 41,3 

(133) toplumu s 73 58,9 39,7 1,4 78,8 21,2 

Claudino ve ark. 2008 Brezilya KP 116 28,44 56,03 15,51 54,13 41,73 

(17) toplumu s 173 48,55 39,88 ll ,56 68,49 31,50 

Tayvan KP 145 59,3 22,1 18,6 70,3 29,7 H u ve ark. 2009 (60) 
toplumu AP 65 58,5 32,3 9,2 74,6 25,4 

s 126 49,2 38,1 12,7 68,3 31,7 

KP 108 63,9 27,8 8,3 77,8 22,2 

ES 106 82,1 17,0 0,9 90,6 9,4 

Bizim çalışmamız 
Türk 

toplumu 
AP 178 58,4 31,5 10, ı 74,2 25,8 

GS 108 79,6 18,5 1,9 88,9 ı ı' ı 
p 286 60,5 30,1 9,4 75,5 24,5 

K 214 80,8 17,8 1,4 89,7 10,3 

53 KP'li bireyin IL- ı O -ı 087 bölgesinde genotip incelemesi ve dişeti 

biyopsisinde IL-1 O+ hücrelerin analizi yapılmıştır. IL- ı O+ hücreleri en yüksek oranda 

GG genotipi taşıyan bireylerde saptanmıştır. Buna bağlı olarak KP lezyonlannda IL- ı O 

ekspresyonunun farklı genotipler ile ilişkili olduğu sonucuna vanımıştır (27). 
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lL-l O geni promoter bölgedeki -592 (Cl A) polimorfızminin intlamatuar uyaran 

sonrasında sitokin üretimini etkilediği bulunmuştur (lll). IL-1 O -592 (Cl A) 

polimorfizminin KP için fonksiyonel olduğu ve IL-1 O mRNA ekspresyonunun 

azalmasında etkili olduğu görülmüştür. TIMP-3 geninin ekspresyonundaki azalma da bu 

durumu desteklemektedir. Tüm bunlara bağlı olarak periodontal hastalığın sonucunun 

etkilendiği düşünülmüştür ( 17). Bizim çalışmamızda da KP grubunda 1 ,2+ 2,2 

genotipine sahip bireylerde IL-1 O ekspresyonunun anlamlı olmamakla birlikte daha 

düşük olduğu saptanmıştır. 

IL-1 O, MMP'leri inhibe ederek periodontal doku yıkımına karşı koruyucu bir 

role sahiptir (77). Bu nedenle IL-I O -592 nadir all el taşıyıcılığının bakteriyel uyarana 

karşı daha az koruyucu olduğu düşünülmektedir (38). IL-I O -592 polimorfızminde nadir 

olarak görülen allelin, KP'de intlamatuar uyarana yanıt olarak IL-1 O sentezinin 

azalmasına neden olabileceği belirtilmiştir ( 17). Bizim çalışmamızda; lL-l O -597 geni 

2. alleli taşıyan LAP'lı bireylerde DOS IL-4 ortalama konsantrasyonunun, 1,1 

genotipine sahip bireylere göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. Bu veriler, 

IL-I O geninin IL-4 DOS si to kin düzeylerini etkileyerek periodontitis patogenezinde rol 

oynadığını göstermektedir. Bu farklı sonuçlann, KP ve LAP patogenezinde 

immunolojik ve genetik profilin aynı olmadığı tezini desteklediği düşünülmektedir. 

T HI yanıtın oluşumunda ve IFN-y üretiminde önemli fonksiyona sahip olan IL-

12, bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde etkili prointlamatuar bir si to kindir (3 ı). 

3 'UTR bölgesi; mRNA dengesini kontrol ederek ve translasyonu düzenleyerek 

birçok ökaryotik genin ekspresyonunda önemli rol üstlenir. Genin bu bölgesindeki 

herhangi bir polimorfizm, gen ekspresyonunu etkileyebilir (78). 

IL- 12 p40 gen i 3 'UTR 1 ı 88 polimorfızminin romatoid artrit ve MS (multiple 

sclerosis) gibi otoimmun hastalıklann gelişimine etkisi araştınlmış, hasta ve kontrol 

gruplan arasında all el dağılımında anlamlı fark gözlenmemiştir ( 46). Fakat bu 

polimorfızmin MS ve Tip I diabete yatkınlık ile ilişkisini gösteren çalışmalar da 

bulunmaktadır (89, ı48). 

Türk toplumunda Tip I diabetli hastalarda IL-12 p40 3'UTR 1188 

polimorfızminin hastalığa yatkınlığını değerlendiren bir çalışmada, genotip dağılımı ve 

all el frekanslan açısından gruplar arasında bir fark saptanmazken IL-12 p40 1 ,2 

genotipine sahip bireylerde ı, 1 genotipindekilere göre HbA 1 c değerinin daha yüksek 
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olduğu bulunmuştur. Bu polimorfizmin Tip I diabette hastalığın başİangıç yaşı ve 

glisemik kontrolün bozulmasına etkisi olabileceği sonucuna varılmıştır ( 4). 

Hücresel bağışıklıkta önemli bir etken olan IL-12'nin periodontal hastalık 

şiddeti ile ilişkisi bilinmesine rağmen (99); liter~İürde periodontal hastalık ile IL-12 gen 

polimorfizmi arasındaki bağiantıyı inceleyen az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. 

Tayvan toplumunda IL-12B +16974 (1188) polimorfizmi ile AP arasında bir 

ilişki saptanmazken; IL-12B 2,2 genotipi KP'ye yatkınlıkla bağlantılı bulunmuştur (60). 

Gen polimorfizmlerinin dağılım ve frekansı etnik kökene göre farklılıklar gösterebiirliği 

gibi, aynı toplumun değişik kesimlerinde bir gene ait farklı polimorfizmler de 

bulunabilmektedir (81). Uzakdoğu toplumunda elde edilen sonuçların bizim 

toplumuzdaki sonuçlarla benzer olmaması etnik köken farklılığım ortaya koymaktadır. 

Beyaz ırkta periodontitisli bireylerde IL-12 polimorfizmini araştıran ·tek bir 

çalışmaya rastlanmıştır. IL-12 3 'UTR 1188 (Al C) polimorfizminin allel ve genotip 

dağılımında, periodontitis ve kontrol gruplan arasında anlamlı fark olmadığı 

belirtilmiştir (109). Bizim çalışmamızda da gruplar arasında genotip dağılımı ve allel 

frekansı açısından anlamlı fark izlenmemiştir. 
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Tablo 5.2: IL-128 geni 3'UTR 1188 (A/C) polimorfızminde görülen genotip ve allel 
frekansı dağılımları 

Genotip (0/o) 
Allel frekansı 

Hasta (o/o) 
Araştırıcılar Etnik köken Tanı sayısı 

(n) 1,1 1,2 2,2 1. Allel 2. Allel 

Reichert ve ark. 2008 KP 52 65,4 26,9 7,7 78,8 21,2 

(109) 
Beyaz ırk AP 72 69,4 23,6 6,9 81,3 18,8 

K 74 60,8 25,7 13,5 73,6 26,4 

Tayvan KP 145 31,7 48,3 20 70,3 29,7 
Hu ve ark. 2009 (60) toplumu AP 65 26,2 56,9 16,9 74,6 25,4 

K 126 33,3 57,2 9,5 68,3 31,7 

KP 108 56,5 36,1 7,4 74,5 25,5 

ES 106 59,4 32,1 8,5 75,5 24,5 
Türk AP 178 61,2 33,1 5,6 77,8 22,2 Bizim çalışmamız 

toplumu GS 108 58,3 37,0 4,6 76,9 23,1 
p 286 59,4 34,3 6,3 76,6 23,4 

K 214 58,9 34,6 6,5 76,2 23,8 

T Ht hücreleri tarafından üretilen önemli sitokinlerden biri olan IFN-y'nın, 

bağışıklık sisteminin düzenlenmesine yönelik birçok görevi mevcuttur. İnfeksiyona 

karşı konak savunmasını yönlendirir ve tek hücreli fagositler için güçlü aktivatör bir 

role sahiptir (2, 28). IFN-y geni 3 'UTR bölgesindeki 5644 (NG) polimorfizminin gen 

ekspresyonunu etkileyebileceği saptanmıştır (153). 

Alman toplumunda, IFN-y +874 (T/A) polimorfizminin KP'li ve sağlıklı 

bireyler arasında genotip dağılımı bakımından anlamlı fark gözlenmemiştir (8). Alman 

toplumunda yapılan diğer bir çalışmada, IFN-y +874 (T/A) polimorfizminin GAP ve KP 

tanısında kullanılabilecek özelliğe sahip olmadığı tespit edilmiş ve IFN-y +874 TA 

genotipine sahip bireylerin Prevotella intermedia kolonizasyonuna eğilimi olduğu 

belirtilmiştir ( 1 09). 
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3 'UTR bölgesinde IL- ı 2 ı ı 88 (NC) ve IFN-y 5644 (NG) polimorfızmlerinin 

idiyopatik pulmoner fıbrosis (IPF) grubu ve kontrol grubunda benzer şekilde dağıldığı 
görülmüştür (78). 

IFN-y 3 'UTR 5644 (NG) poıimorfızmi all el ve genotip sıklığı göz önünde 

bulundurularak incelendiğinde; AP, KP ve kontrol grubu arasında anlamlı fark 

saptanmamıştır. Bu çalışmada IFN-y G5644A polimorfızmi, İranlı bireylerin 

periodontitise yatkınlığı ile bağlantılı bulunmamıştır (58). Bizim çalışmamızda da 

benzer sonuçlar elde edilmiş, IFN-y 3 'UTR 5644 (NG) polimorfızmi gruplar arasında 

genotip dağılımı ve allel frekanslan açısından değerlendirildiğinde anlamlı fark 

saptanmamıştır. 

Türk toplumunda yapılan bir çalışmada; IL- ı RN DSA T 2. alleli taşıyan GAP'lı 

bireylerde IL- ı Ra, IL- ı RII ve IL-6 DOS seviyesinin anlamlı olarak yüksek olduğu 

belirlenmiştir. LAP grubunda ise IL- ı Ra seviyesinde tam tersi bir bağlantı gözlenmiş ve 

ı, ı genotipine sahip bireylerde IL- ı Ra seviyesinin anlamlı olarak yüksek olduğu 

saptanmıştır. Bu veriler doğrultusunda; IL- ı RN geninin IL- ı Ra, IL- ı RII, IL-6 DOS 

sitokin düzeylerini etkileyerek periodontitis patogenezinde rol oynadığı savunulmuştur 

(138). 

İnflamatuar mediatörlerin seviyesindeki değişikliklerin farklı genotiplere bağlı 

olarak ortaya çıktığı ve bu değişikliklerin periodontal hastalıklarla bağlantılı olduğu 

savunulmuştur (29). Bizim çalışmamızda; DOS örnekleri alınan bireylerin genotip 

dağılımianna bakıldığında; IFN-y 3 'UTR 5644 2. alleli taşıyan ES 'li bireylerde DOS 

IL- ı 2 ortalama konsantrasyonunun, ı, ı genotipine sahip bireylere göre anlamlı olarak 

yüksek bulunduğu görülmüştür. IFN-y genindeki polimorfızme bağlı olarak IFN-y 

si to kin konsantrasyonunda değişiklik olabileceği ve buna bağlı olarak da IL- ı 2 si to kin 

değerininin etkilenebileceği ya da 2. allelin direkt olarak IL- ı 2 sekresyonunu 

etkileyebileceği düşünülmektedir. IFN-y geni 3 'UTR 5644 bölgesindeki polimorfızmin, 

DOS sitokin ekspresyonunu etkileyerek periodontitis patogenezinde rolü olabileceği 

kabul edilmiştir. 

IL- ı 3, T Hı CD4+ T hücreleri tarafından üretilen antiinflamatuar bir sitokindir 

(3 ı). IL- ı 3 etkisi ile monositlerden salınan proinflamatuar moleküllerin salınımı bloke 

edilmektedir (ı 30). 
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Beyaz ırkta KOAH ve IL-13 -ı ı ı 2 polimorfizmi arasında ilişki saptanırken 

(147), Japon ve Mısır toplumu gibi iki farklı etnik grubu içeren diğer bir çalışmada ise 

KOAH ve kontrol gruplan arasında bu polimorfizmin genotip frekansı açısından 

herhangi bir fark bulunmamıştır ( 48). Çeşitli toplumlarda yapılan bu çalışmalardan elde 

edilen değişik sonuçlann etnik farklılıklann bir neticesi olduğu düşünülmektedir. 

IL-13 geninin periodontitisteki rolü hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Tayvan 

toplumunda IL- ı 3 -ı 1 ı 2 ı, 1 genotipi ve ı. all el dağılımı açısından AP ve kontrol grubu 

arasında anlamlı fark olduğu saptanmış ve bu polimorfizmin AP için hazırlayıcı faktör 

olabileceği belirtilmiştir ( 154 ). Avrupa populasyonunda IL-13 -ı ı 12 (C/T) ve -ı 5 ı 2 

(A/C) polimorfizmlerinin AP ile ilişkisi değerlendirildiğinde, genotip ve allel 

frekanslannın gruplar arasında fark göstermedi ği belirtilmiştir ( 42). 

Türk toplumunda IL- ı 3 gen polimorfızminin periodontitisteki rolünü inceleyen 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bizim çalışmamızda IL- ı 3 -ll ı 2 polimorfizmi, literatür ile 

uyumlu olarak tüm gruplarda genotip dağılımı ve allel frekansı açısından 

değerlendirildiğinde anlamlı fark bulunmamıştır. 

IL-13 -ı ı ı 2 pozisyonunda C/T değişimi, T Hı lenfositlerden aşın IL- ı 3 üretimine 

neden olmaktadır. Bu nedenle IL- ı 3 -1112 polimorfizminin alerjik astımla bağlantılı 

olabileceği belirtilmiştir (59, 14 7). Benzer olarak, IL- ı 3 -1 I 12 2. allelin astımla ilişkili 

olduğu, bu genin astım için önemli bir aday gen olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca IL-

13 gen ekspresyonunun total plazma IgE seviyesini arttırdığı saptanmıştır (152). 

Periodontitisli bireylerde IL- ı 3 gen polimorfızminin si to kin ekspresyon u üzerine 

etkisini inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bizim çalışmamız bu konuda 

ilk verileri ortaya koymaktadır. IL- ı 3 -1 ı ı 2 polimorfızminin IL-2, IL-4, IL-1 O, IL- ı 2, 

IL-13 ve IFN-y DOS ortalama sitokin konsantrasyonlan üzerine etkisi 

değerlendirildiğinde gruplarda, ı, ı ve ı ,2+2,2 genotipleri arasında sitokin 

ekspresyonlan açısından anlamlı fark gözlenmemiştir. 

Sitokin seviyesi analizinin, lokal konak yanıtını tanımiayabilmek için kullanılan 

iyi bir yöntem olabileceği ve DOS 'tak i sitokinlerin büyük çoğunluğunun periodontal 

yıkımın diagnostik ve prognostik belirteçleri olarak değerlendirilebileği 

düşünülmektedir. 
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Multipleks sitokin analizi yöntemindeki tloresan okuma tekniğinin ELISA 

yöntemindeki kolorometrik okuma tekniğine göre hassasiyet ve veri güvenliği 

bakımından daha üstün olduğu savunulmuştur. Bu yöntemin, aynı anda birçok sitokinin 

değerlendirilmesine olanak sağlaması nedeniyle zaman ve maliyet açısından ELISA 

yöntemine göre daha avantajlı olduğu düşünülmüştür (I 49). Türk toplumunda 

periodontitisli bireylerde DOS IL-2, IL-4, IL- I O, IL- I 2, IL- I 3 ve IFN-y düzeylerinin 

multipleks sitokin analizi ile incelendiği başka bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Faz I periodontal tedavinin, GAP'lı bireylerin DOS IL-l{j, IL-IRa ve IL-10 

seviyeleri üzerine etkisinin ELI SA yöntemiyle incelendiği bir araştırmada; IL- I O, 4-6 

mm derinlikteki cepleri n %57, 7'sinde, >6 mm olan ceplerin %4 I, 7'sinde saptanmıştır. 

Cep derinliğinin I -3 mm (0/o26, 7) olduğu ve sağlıklı (%33,3) bireylerde saptanabilme 

oranının daha da düşük olduğu gözlenmiş, IL- I O seviyesinde tedavi öncesi ve 

sonrasında herhangi bir farklılık saptanmamıştır (I 43 ). Diğer bir çalışmada IL-1 O 

DOS 'ta periodontitisli bireylerin sadece %43 'ünde saptanırken, sağlıklı örneklerin 

hiçbirinde bulunmamıştır (3 7). 

Multipleks sitokin kiti kullanılarak GAP ve periodontal sağlıklı bireylerde DOS 

IL-2, IL- I O, IL- I 3 ve IFN-y seviyeleri karşılaştınldığında saptanabilme tirnitinin altında 

kalan örnekler sıfır olarak, üst limitin üstünde kalan örnekler üst limit değeri üzerinden 

hesaplanarak değerlendirmeye alınmıştır (I 40). Bizim çalışmamızda alt limitin altındaki 

konsantrasyon değerleri sıfır kabul edilerek istatistiksel analizler yapılmıştır. Sitokin 

saptanabilme oranlan IL-2 o/o20,1, IL-4 o/o51,3, IL-10 %48,7, IL-12 %100, IL-13 %76 

ve IFN-y %69,5 olarak bulunmuştur. 

Multipeks sitokin analizi sonucunda, KP'li ve periodontal olarak sağlıklı 

bireylerin tükrükteki sitokin seviyeleri arasında fark görülmemiştir (142). Deneysel 

gingivitis çalışmasında DOS IL-2, IL-4, IL- I O ve IFN-y düzeyleri Lumineks cihazında 

multipleks sitokin kiti kullanılarak değerlendirilmiş ve bu sitokinler, düşük ekspresyon 

seviyesine sahip sitokin grubuna dahil edilmiştir (96). 

GAP ve periodontal sağlıklı bireylerde DOS IL-2, IL- I O, IL- I 3 ve IFN-y 

seviyelerinin multipleks si to kin analizi sonucunda; periodontal sağlıklı bireylerde IL- I O 

seviyesinin yüksek olduğu gözlenmiş ve IL- I O'un periodontal sağlık ile ilişkili olduğu 

belirtilmiştir. AP'li bireylerle karşılaştınldığında periodontal sağlıklı bireylerde, IL-

1~/IL-1 O oranının anlamlı olarak düşük olduğu bulunmuştur. Prointlamatuar ve 
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antiinflamatuar sitokinler arasındaki bu dengesizliğin hastalığın başlaması ve ilerlemesi 

ile ilişkili olabileceği belirtilmiştir. IL-1 O'un periodontal olarak sağlıklı bölgelerde 

inflamasyon sürecini kontrol ettiği düşünülmektedir ( 140). Bizim çalışmamızda da IL

ı O ortalama DOS si to kin konsantrasyonu, GS grubunda LAP grubuna göre anlamlı 

olarak yüksek bulunmuştur. 

Dişetinden alınan biyopsi de, IL-2, IL-4, IL-6, IL- I O, IL-12, IL- I 8 ve IFN-y 

konsantrasyonlan ELI SA yöntemi ile incelendiğinde; T Hı (IL-2, IFN-y) ve T H2 (IL-4, 

IL-10) sitokin konsantrasyonlan >6 rom'lik ceplere komşu dişeti dokulannda sağlıklı 

bölgelerle hemen hemen aynı bulunmuştur. Bu veriler, inflamasyonlu dişetinde T Hı 

yanıtın T Hı profiline dönüşümünde bir aksaklı k olduğunu düşündürmektedir ( 63 ). 

DOS IL-13, IL-6 ve IL-1{3 miktan için standart sapmanın GAP'lı bireylerde 

sağlıklı bireylere göre anlamlı olarak yüksek bulunması sonucunda GAP grubunda 

sitokin ekspresyon profılinin daha geniş bir dağılım gösterdiği kabul edilmiştir (140). 

50 GAP, I 8 LAP, 5 I şüpheli GAP, 43 KP ve 36 periodontal sağlıklı bireyin 

dahil edildiği bir çalışmada; IL-2, IL-4 ve IFN-y sitokin üretimi karşılaştınlmıştır. Bu 

çalışmada AP'li bireylerde sitokin düzeylerinin ortalamanın çok altında ya da üstünde 

değerlerde saptandığı ve sitokin üretiminin geniş dağılım gösterdiği belirlenmiştir. AP'li 

bireylerde T Hı/T Hı si to kin profilindeki dengesizlik net bir şekilde açıklanamamasına 

rağmen, her sitokİnin çok yüksek ya da çok düşük değerde olmasının periodontitisin 

patogenezi ile bağlantılı olabileceği düşünülmüştür. Çalışmanın sonucunda AP'nin 

geniş ve karmaşık immunolojik risk faktörleriyle ilgili olduğu; hastalık sınıflamasının 

konak savunması ve immunolojik profiline göre alt sınıflara aynlarak değerlendirilmesi 

gerektiği belirtilmiştir (I 34 ). 

Literatürde IL- I 3 ve periodontitis ilişkisi ile ilgili birbirinden farklı sonuçlar 

ortaya konmuştur. Bazı çalışmalar, IL- I 3 'ün periodontal lezyonlardaki varlığını 

desteklemiştir (24, 64, 9 I). Diğer bir çalışmada ise IL- I 3, sağlıklı ve gingivitisli 

bireylerin dişeti dokusunda saptanırken AP'li bireylere ait örneklerde IL- I 3 

ekspresyon u görülmemiştir (I 32). Bunun yanı sıra periodontitis ve gingivitis 

hastalannın her ikisinde Pg antijenlerine karşı oluşan yanıtın T Hı ve T H2 hücrelerinin 

bileşiminden kaynaklandığı belirten çalışmalar da mevcuttur (91 ). Bizim çalışmamızda, 

IL-13 sitokini ortalama DOS konsantrasyonu, KP grubunda kontrol grubuna; LAP 

grubunda KP grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur. 
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Aktif periodontal lezyonlarda T Hı hücreleri, gingivitisli dokularda ise T HI 

hücrelerin yoğun olarak bulunabileceği hipotezi savunulmuştur. Ancak bugüne kadar 

yapılan çalışmalarda birbiri ile uyumlu sonuçlar elde edilememiştir. Tüm bu 

çalışmalarda, periodontal hastalıktaki sitokin profıllerindeki farklılık; aynı tekniklerin 

kullanılmaması kadar çalışmalann farklı populasyonlarda yapılmış olmasından da 

kaynaklanabilir (9 ı). 

Akademik stresin periodontal sağlık üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışmada, 

DOS IL-1 {3, IL-4, IL-6 ve IL- ı O seviyeleri multipleks si to kin analizi ile 

değerlendirilmiştir. DOS'taki IL-6 ve IL- ı O miktan sınavlar süresince anlamlı olarak 

yüksek bulunmuştur. Ancak IL-4 örneklerin hiçbirinde saptanmamıştır (6ı). Bizim 

çalışmamızda IL-4'ün saptanabilirlik oranı ES grubunda çok düşük bulunmuştur. 

GAP'lı bireylerde sağlıklı ve hastalıktan etkilenmiş bölgelerden alınan DOS 

örneklerinde IL-4 ve TNF-a seviyeleri değerlendirilmiş ve her iki bölgede IL-4'ün 

düşük seviyede olduğu saptanmıştır (9). AP'li bireylerde mononükleer hücrelerden Pg 

ve Fusobacterium nucleatum'a karşı azalmış IL-2 yanıtı olduğu görülürken AP'li ve 

sağlıklı bireyler arasında IFN-y ve IL-4 üretiminde bir farklılık olmadığı bulunmuştur 

(13). 

Dişeti dokusundaki T hücre sitokin ekspresyonunun incelendiği diğer bir 

çalışmada IL-4 bireylerin hiçbirinde saptanmazken, IL- ı 3 mRNA ekspresyon u sadece 

sağlıklı bireylerde görülmüştür. IL- ı O mRNA ekspresyon u sağlıklı örneklerin çoğunda 

saptanmıştır. Sağlıklı ve AP'li bireylerden alınan dişeti örneklerinde, IL-2 ve IFN-y 

ekspresyonunun eşit miktarda olduğu ve bu nedenle bu iki sitokİnin AP'nin ilerlemesi 

ile ilişkili olmayacağı sonucuna vanımıştır (132). Periodontitiste T HI sitokinlerinin 

varlığından ziyade T Hı sitokinlerinin eksikliği, yıkımın ilerlemesinden sorumlu olabilir. 

Bizim çalışmamızda; IL-2 ve IFN-y ekspresyonunda gruplar arasında bir fark 

görülmemesi, periodontitiste yıkımın ilerlemesinde bu iki sitokİnin önemli bir faktör 

olmayabileceği ancak IL- I O ve IL- I 3 'ün eksikliğinin periodontal do kulann 

dejenerasyonu ile ilişkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

KP'li ve sağlıklı bireylere ait dişeti dokusu ve serumda bulunan sitokin profıliyle 

klinik parametreler arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir çalışmada, hasta ve sağlıklı 

grubun her ikisinde de IL-4 ve IL- ı O seviyelerinin genellikle düşük ya da saptanabilirlik 

sınınnın altında olduğu belirtilmiştir. Serum sitokin seviyeleriyle klinik periodontal 
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parametreler arasında hiçbir ilişki saptanmamıştır ( 44). Bizim çalışmamızda da IL-4 ve 

IL-I O si to kinleri için düşük seviyede ya da saptanabilirlik sınınnın altında değerler elde 

edilmiştir. DOS 'ta bu sitokinlere ait güçlü bir si to kin üretim profıli izlenememi ştir. 

Periodontitisli bireylerde sitakin seviyelerinin analiz edildiği çalışmalarda 

birbiriyle çelişen sonuçlann elde edilmesinde; populasyonun özellikleri, alınan örnek 

miktan, hastalığın hangi aşamada olduğu (klinik durum), periodontal hastalık tipi (AP, 

KP) ve biyolojik materyalin türü (serum, DOS, hücre kültürü) gibi faktörlerin etkili 

olduğu düşünülmektedir (5, 40). 

Çalışmamızda IL-1 O -597 (Cl A) polimorfızminin tüm periodontitis gruplannda 

(LAP, GAP, AP, KP ve P) ortak rol oynayan bir genetik faktör olduğu bulunmuştur. 

Periodontitis hastalannda izlenen klinik tabloya, kişinin genetik yatkınlığı ve farklı 

çevresel faktörlerin birleşiminin neden olduğu düşünülmektedir. IL-I O genotipi, 

hastalıkta rol alan diğer risk faktörlerine eşlik eden bir parametre olarak kabul edilebilir. 

Periodontal hastalık ve genetik varyasyonlar arasındaki ilişkiyi araştıran 

çalışmalarda, incelenen gen polimorfızmlerinin dağılımı ve frekansı değişik bölge ve 

etnik topluluklarda farklılıklar gösterebilmektedir. Bazı toplumlarda belirli genotipler 

ile hastalık arasında saptanan ilişki, tüm ırk ve etnik gruplar için geçerli olmayabilir. 

Gelecekteki çalışmalarda fonksiyonel tek nükleototid polimorfızmleri 

değerlendirilirken haplotip analizlerinin yapılmasının, tek başına polimorfızmin 

incelenmesinden daha etkili olabileceği düşünülmektedir. Aynca periodontal hastalık ve 

genetik faktörlerin ilişkisini inceleyen çalışmalar, büyük ve homojen populasyonlarda 

yürütülmelidir. 

Periodontal hastalığa yatkınlığın ve periodontal tedaviye yanıtın genetik 

analizlerle değerlendirilmesinin, periodontal hastalıktan korunınada ve tedavi 

planlamasında yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. 
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SONUÇLAR 

Çalışmamızda lokalize agresif periodontitis, generalize agresif periodontitis, 

kronik periodontitis, erişkin ve genç sağlıklı bireylerden elde edilen DNA örneklerinde 

IL-2 -330, IL-4 intron 3, IL-lO -597, IL-12B 3'UTR 1 ı88, IL-ı3 -ı ı ı2 ve IFN-y 

3 'UTR 5644 gen polimorfızmleri; DOS örneklerinde ise IL-2, IL-4, IL- ı O, IL- ı 2, IL- ı 3 

ve IFN-y düzeyleri incelenmiştir. İncelenen polimorfızmler ile DOS sitokin düzeyleri 

arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde çalışmanın 

sınırları dahilinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

ı. IL-4 geni intron 3 bölgesinde, allel frekanslan açısından KP ve ES gruplan 

arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır. KP grubunda ı. all el görülme 

oranının, ES grubuna göre düşük; KP grubunda 2. allel görülme oranının ES 

grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. 

2. IL-4 geni intron 3 bölgesinde, P ve K gruplannda ı. all el ve 2. all el görülme 

oranlan arasında anlamlı fark saptanmıştır. P grubunda ı. allel görülme oranının, 

K grubuna göre düşük; P grubunda 2. allel görülme oranının, K grubuna göre 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. 

3. IL-4 geni intron 3 polimorfızminde, gruplar 2. allel taşıyıcılığı açısından 

değerlendirildiğinde KP ve ES grubunda ı, ı ve ı ,2+ 2,2 görülme oranlan 

arasında anlamlı fark bulunmuştur. ES grubunda ı, ı genotipi görülme oranının, 

KP grubuna göre yüksek; ES grubunda 2. allel taşıyıcılığının, KP grubuna göre 

anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. 

4. IL-4 geni intron 3 polimorfızminde P ve K grubunda 2. allel taşıyıcılığı 

açısından anlamlı fark bulunmuştur. K grubunda ı, ı görülme oranının, P 

grubuna göre yüksek; K grubunda 2. allel taşıyıcılığının, P grubuna göre anlamlı 

düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. 
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5. IL-2 geni -330 pozisyonunda AP ve GS gruplannda; ı, ı genotipi ve 1,2 genotipi 

görülme oranlan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. 

AP grubunda ı, ı gen o tipi görülme oranı, GS grubuna göre yüksek; AP 

grubunda 2,2 genotipi görülme oranı, GS grubuna göre istatistiksel anlamlı 

olarak düşük bulunmuştur. 

6. IL-2 genı -330 pozisyonunda gruplar 2. allel taşıyıcılığı açısından 

incelendiğinde, AP grubunda ı, 1 genotipi görülme oranının, GS grubuna göre 

yüksek; AP grubunda 2. allel taşıyıcılığının, GS grubuna göre anlamlı düzeyde 

düşük olduğu saptanmıştır. 

7. IL- ı O genı -597 pozisyonundaki polimorfizme ait genotip dağılımı 

değerlendirildiğinde LAP, GAP ve GS gruplan arasında anlamlı fark 

bulunmuştur. LAP, GAP grubunda ı ,2 gen o tipi ve 2,2 gen o tipi görülme 

oranlannın GS grubuna göre yüksek; LAP ve GAP grubunda ı, 1 gen o tipi 

görülme oranının GS grubuna göre düşük olduğu belirlenmiştir. 

8. IL- ı O geni -597 bölgesinde, KP ve ES gruplannda genotip dağılımlan arasında 

anlamlı fark bulunmuştur. KP grubunda ı ,2 gen o tipi ve 2,2 genotipi görülme 

oranlannın ES grubuna göre yüksek; KP grubunda 1,1 genotipi görülme 

oranının ES grubuna göre düşük olduğu saptanmıştır. 

9. IL-1 O geni -597 bölgesinde, AP ve GS gruplannda genotip dağılımlan arasında 

anlamlı fark bulunmuştur. AP grubunda 1,2 genotipi ve 2,2 gen o tipi görülme 

oranlannın GS grubuna göre yüksek; AP grubunda 1,1 gen o tipi görülme 

oranının GS grubuna göre düşük olduğu saptanmıştır. 

1 O. lL-l O geni -597 bölgesinde, P ve K gruplannda genotip dağılımlan arasında 

anlamlı fark bulunmuştur. P grubunda 1,2 gen o tipi ve 2,2 genotipi görülme 

oranlannın K grubuna göre yüksek; P grubunda 1, 1 genotipi görülme oranının K 

grubuna göre düşük olduğu saptanmıştır. 

ll. IL- I O geni -597 bölgesinde, LAP, GAP ve GS gruplannda all el frekanslan 

açısından anlamlı fark saptanmıştır. LAP ve GAP gruplannda I. all el görülme 
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oranının, GS grubuna göre düşük; LAP ve GAP gruplannda 2. aiiel görülme 

oranının, GS grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. 

ı 2. IL- ı O geni -597 bölgesinde; KP grubu ile ES grubu, AP grubu ile GS grubu ve P 

grubu ile K grubu allel frekanslan açısından karşılaştınlmıştır. Periodontitis 

gruplannda 1. allel görülme oranının, sağlıklı gruba göre düşük; periodontitis 

gruplannda 2. allel görülme oranının sağlıklı gruba göre anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu saptanmıştır. 

13. IL-I O genı -597 bölgesinde; gruplar 2. all el taşıyıcılığı açısından 

değerlendirildiğinde LAP, GAP ve GS grubunda ı, ı ve I ,2+ 2,2 görülme 

oranlan arasında anlamlı fark bulunmuştur. GS grubunda 2. allel taşıyıcılığının 

LAP ve GAP gruplanna göre anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. 

14. IL-I O geni -597 bölgesinde; KP grubu ile ES grubu, AP grubu ile GS grubu ve P 

grubu ile K grubu 2. allel taşıyıcılığı açısından açısından değerlendirildiğinde; 

periodontitis gruplannda 2. allel taşıyıcılığının sağlıklı gruplara göre anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

15. IL-ı2B 3'UTR ı ı88, IL-ı3 -ı I ı2 ve IFN-y 3'UTR 5644 gen polimorfizmlerine 

ait genotip dağılımı, allel frekansı ve 2. allel taşıyıcılığı değerlendirildiğinde 

gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 

16. IL-4 sitokini ortalama DOS konsantrasyonu KP grubunda, ES grubuna göre 

anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 

17. IL-I O si tokini ortalama DOS konsantrasyonunun LAP grubunda, GS grubuna 

göre anlamlı olarak düşük olduğu bulunmuştur. 

ı 8. IL-13 si tokini ortalama DOS konsantrasyonunun KP grubunda, ES grubuna göre 

anlamlı olarak düşük olduğu gözlenmiştir. 

19. IL-I O ve IL-13 si tokinieri ortalama DOS konsantrasyonu LAP grubunda, KP 

grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur. 
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20. IL-12 ve IFN-y sitakinleri ortalama DOS konsantrasyon düzeylerinin, gruplar 

arasında anlamlı fark göstermediği saptanmıştır. 

21. Periodontitis ve kontrol gruplannda, IL-2 -330, IL-4 intron 3, IL-ı2B 3 'UTR 

ıı88 ve IL-13 -ııı2 polimorfizmlerindeki genotip dağılımlannın IL-2, IL-4, IL

ı O, IL-12, IL-ı3, IFN-y ortalama DOS si to kin konsantrasyonlan üzerindeki 

etkisi değerlendirildiğinde; tanı gruplannda genotipler arasında sitokin 

ekspresyonlan açısından anlamlı fark gözlenmemiştir. 

22. DOS örnekleri alınan bireylerin genotip dağılımlan incelendiğinde; ES 

grubunda IFN-y 3 'UTR 5644 1,2 veya 2,2 genotiplerine sahip bireylerde DOS 

IL- 12 ortalama konsantrasyonunun, ı, ı genotipine sahip bireylere göre anlamlı 

olarak yüksek bulunduğu görülmüştür. 

23. DOS örnekleri alınan bireylerin gen o tip dağılımlan incelendiğinde; LAP 

grubunda IL-ı O -597 geni ı ,2 veya 2,2 genotiplerine sahip bireylerde DOS IL-4 

ortalama konsantrasyonunun, ı, ı genotipine sahip bireylere göre anlamlı olarak 

yüksek bulunduğu belirlenmiştir. 
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GÖNÜLLÜ BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU 

Çalaşmanın Adı: Periodontitisli bireylerde görülen IFN-gama, IL-2, IL-4, IL-I O, IL-12 

ve I L-13 ekspres yonlannın incelenmesi 

Hastanın Adı Soyadı: 

Hastanın Geliş Tarihi: 

Çalışmanın Amacı: 

Kliniğimize başvurmuş, araştırmamıza dahil olmayı kabul etmiş yaklaşık 500 

bireyle çalışılması planlanmıştır. Bireylerden kan ve dişeti oluğu sıvısı örneği 

alınacaktır. Alınan kan örnekleri Ankara ReFGen Gen Araştırmalan ve Biyoteknoloji 

Laboratuarlannda, dişeti oluğu sıvısı örnekleri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Sitakin ve Reseptörleri Araştırma Laboratuannda 

incelenecektir. 

Bu çalışmada toplumda yaygın olarak görülen dişeti hastalıklannda rol oynayan 

kahtımsal farklılıklann incelenmesi amaçlanmaktadır. Bireylerin bağışıklık 

sistemlerinde oluşabilecek kahtımsal farklılıklar dişeti hastalığının şiddetini, seyrini ve 

görülme sıklığını etkiler. 

Bu konuda Türk toplumunda görülen kahtımsal farklılıklann araştınidığı 

çalışma sayısı çok azdır. Yapacağımız çalışma, Türk toplumunda dişeti hastalıkianna 

kahtımsal eğilimlerin aydınlatılmasını sağlayacak ve dişeti hastalıklannın tedavi 

yöntemlerine katkıda bulunacaktır. 

Gönüllü Hakları, Sorumlulukları ve Gizlilik: 

• Çalışma sırasında araştırma amacıyla yapılacak tanı ve tedavi giderleri için (hastalık 

nedeniyle yapılması zorunlu giderler dışında) bir ücret talep edilmeyecek veya bağlı 

bulunduğunuz sosyal güvenlik kuruluşuna bir araştırma gideri yüklenmeyecektir. 
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• Yazı lı onay vermış olsanız bile çalışmanın herhangi bir döneminde araştırmadan 

vazgeçmekte özgürsünüz. 

• İsminiz saklı tutulacaktır. 

• Etik kurullar ve resmi makamlar size ait tıbbi bilgilere ulaşabilir. 

• Araştırma sırasında ortaya çıkan sizi ilgilendirebilecek bir bilgi söz konusu olduğunda, bu, 

size veya yasal temsilcinize bildirilecektir. 

• Çalışmada yer almanız için size herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 

• Sizden alınacak örnekler yalnızca adı geçen çalışmada kullanılacaktır. 

Herhangi bir soru veya sorununuz halinde lütfen bize danışınız. 

Dt. Sinem Y eşit Işık 

Prof. Dr. Erhan Fıratlı 

Tel: 414 20 20 (30253) cep:0505 776 02 92 

Tel: 414 20 20 (30253) 

Sayın Dt.Sinem Yeşil Işık tarafından İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji 

Anabilim Dalı 'nda tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili 

yukandaki bilgiler bana aktanldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya gönüllü 

Hkatılımcı" (denek) olarak davet edildim. 

Eğer bu araştırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken bana ait 

bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına 

inanıyorum. Araştırma sonuçlannın eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında 

kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi. 

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 

çekilebilirim (Ancak araştırmacılan zor durumda bırakmamak için araştırmadan 

çekileeeğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim). Aynca tıbbi 

durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma 

dışı da tutulabilirim. 

Araştırma için yapılacak harcamatarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk 

altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. 
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İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan 

nedenlerle meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunurnun ortaya çıkması halinde, 

her türlü tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi 

müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim). 

Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, Dt. 

Sinem Yeşil Işık'ı 414 20 20 (30253) ve 0505 776 02 92'den arayabileceğimi 

biliyorum. 

Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya 

katıimam konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı 

reddedersem, bu durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi bir zarar 

getirmeyeceğini de biliyorum. 

Bana yapılan tüm açıklamalan aynntılanyla anlamış bulunmaktayım. Kendi 

başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde gönüllü 

"katılımcı" (denek) olarak yer alma karannı aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir 

memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. İmzalı bu form kağıdının bir 

kopyası bana verilecektir. 

Yukanda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren 

metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla 

söz konusu klinik araştırmaya kendi nzamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın 

katılmayı kabul ediyorum. 

Gönüllünün Adı Soyadı, imzası, Adresi (varsa telefon no., faks no, ... ) 

Yelayet veya vesayet altında bulunanlar ıçın veli veya vasinin Adı Soyadı, imzası, 

Adresi (varsa telefon no, faks no, ... ) 

Açıklamalan yapan araştırmacının Adı Soyadı, imzası 

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin Adı 

Soyadı, imzası, Görevi 
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