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ÖZET 

Ateş G. Periodontal Hastalıklarda Tükürük Total Antioksidan Kapasitesinin Ölçümü. 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji ABD. Doktora Tezi. 

İstanbul. 2011. 

 

Periodontal hastalıklar, artmış oksidatif stres ve azalmış antioksidan seviyeleri ile 

ilişkilendirilmektedir. Fakat azalmış antioksidan seviyelerinin, periodontal hastalığın 

sebebi ve/veya sonucu olup olmadığı bilinmemektedir. Çalışmaya dahil edilen 51 birey, 

sigara kullanmayan ve kullanan kontrol ve kronik periodontitisli olmak üzere 4 grupta 

incelenmiş gingival indeks, sondalamada kanama, sondalanabilir cep derinliği, klinik 

ataşman düzeyi gibi klinik ölçümlerin yanında, tükürük ve plazmada total antioksidan 

kapasite miktarları incelenmiştir. Çalışmamızın amacı, periodontal başlangıç 

tedavisinin, ileri generalize kronik periodontal hastalığa sahip bireylerde, tükürük ve 

plazma total antioksidan seviyelerini nasıl etkilediğini ve periodontal sağlıklı kontrol 

değerleriyle olan ilişkisini incelemektir. Tüm bireylerden başlangıçta ve periodontitisli 

bireylerden tedavi sonrası 2.ve 6. aylarda tükürük ve kan örnekleri alınmıştır. Total 

antioksidan kapasite miktarı, troloksa eşdeğer antioksidan kapasitenin ölçümü ile 

belirlenmiştir. Sigara içmeyen periodontal hastalıklı grubun tükürük ve plazma total 

antioksidan seviyeleri kontrol grubundan düşük bulunmuş olsa da, istatistiksel 

anlamlılığa ulaşmamıştır. Sigara içen kontrol grubu ise diğer tüm gruplardan bütün 

ölçüm dönemlerinde, hem tükürük hem plazma total antioksidan değerleri açısından, 

istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur. Tedavi sonunda, sigara içmeyen periodontal 

hastalıklı grubun, antioksidan seviyeleri artarak, kontrol grubuna yaklaşmıştır. Sigara 

içen periodontitisli grupta da tedavi sonrasında, benzer şekilde antioksidan değerleri 

artmış olmasına karşın, sigara içen kontrol grubuyla arasındaki istatistiksel fark 

korunmuştur. Periodontal hastalıklarda düşük bulunan antioksidan seviyelerinin, 

periodontal tedavi ile sağlıklı bireylerin seviyesine ulaşabildiği ve başlangıçtaki düşük 

antioksidan değerlerinin periodontal hastalığın sonucu olduğu düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler : total antioksidan kapasite, tükürük, plazma, reaktif oksijen 

türevleri, periodontal hastalık 
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ABSTRACT 

Ateş G. Detection of Total Antioxidant Capacity of Saliva in Periodontal Diseases . 

İstanbul University, Institute of Health Science, Peridontology. İstanbul. 2011. 

 

Periodontal diseases are associated with increased oxidative stress and lower 

antioxidant levels. However it is not decided that the decreased levels of antioxidants 

are the effect or the cause of the periodontal disease. Smoker and non-smoker 51 control 

and periodontitis subjects, were analyzed in 4 groups. Plasma and salivary total 

antioxidant capacity along with clinical assessment including gingival index, bleeding 

on probing, probing depth and clinical attachment level were noted. Our aim is to find 

out how the non surgical periodontal treatment affects the saliva and plasma antioxidant 

levels of periodontally affected patients, in relation to the antioxidant levels of the 

controls. Saliva and blood samples were collected prior to, and 2 and 6 months after the 

periodontal treatment. The total antioxidant capacity were measured by the trolox 

equivalent antioxidant assay. Eventhough the saliva and plasma antioxidant 

concentrations were lower in the non-smoking periodontitis subjects, it was not 

statistically significant. On the other hand, both saliva and plasma antioxidant levels of 

the smoker controls were statistically higher than all the other groups at all times. After 

the treatment, the antioxidant levels of the non-smoker periodontitis subjects has raised 

to reach the levels of the non-smoker controls; where as, the antioxidant levels of the 

smoker controls remained statistically higher than the smoker periodontitis subjects. We 

conclude that, the low antioxidant levels found in periodontitis subjects are the result of 

periodontal disease and could be restored to the control subject levels with proper 

periodontal treatment. 

 

Key Words: total antioxidant capacity, saliva, plasma, reactive oxygen species, 

periodontal disease 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Periodontitis plak biyofilmi ile başlayıp, kök yüzeyine komşu periodontal 

ataşmanın ve komşu alveoler kemiğin kaybı ile seyreden ve dişin kaybına kadar 

varabilen iltihabi bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Bu iltihapta primer etyolojik 

etken, ağırlıklı olarak subgingival biyofilm içindeki gram negatif anaerob veya 

fakültatif bakterilerdir (31, 60). Periodontal doku yıkımının büyük bir kısmı, bu 

bakterilere ve onların ürünlerine karşı oluşan aşırı konak yanıtının sonucu olarak ortaya 

çıkar (86). Spesifik olarak bu yıkımın sebebi, proteolitik enzimler ve inhibitörleri; ve 

aynı zamanda da reaktif oksijen türleri (ROT) ve antioksidan (AO) sistem arasındaki 

homeostatik dengenin bozulmasıdır (27). 

Nötrofiller; vücudun primer savunma hücreleri olarak tanımlanmaktadır (52). 

Mikrobiyal dental plaktaki (MDP) bakteri ve/veya ürünleri ile uyarılmış nötrofiller, 

bakterileri öldürmek için oksijene bağlı olan ve olmayan iki mekanizmayı harekete 

geçirirler. Oksijene bağlı olmayan mekanizma fagositoz sonrası lizozom içindeki 

spesifik ve azurofil granüller ile gerçekleşir. Oksijene bağlı öldürme ise, membrandaki 

nicotinamid-di-nükleotidfosfat-H (NADPH) enzim sisteminin “oksidatif patlama” 

gerçekleştirmesi ile olur (22). Bu olay sonucunda nötrofiller, ortama karşılaştığı yapıları 

okside etmeye hevesli ROT’ni salarlar. Ayrıca ortamdaki ROT artışı sebebiyle değişen 

hücre içindeki redoks dengesine duyarlı bazı transkripsiyon faktörleri de aktive olup, 

proinflamatuar sitokinlerin ve dolayısıyla daha fazla ROT’nin salınımını indükler (121). 

ROT’deki görülen artış, normal şartlarda AO mekanizmalarca dengede 

tutulmaya çalışılmaktadır. AO’lar; bu işlevi, ya ROT’ne bağlı hasarın oluşumunu 

önleyerek, ya ROT’ni daha az zararlı hale getirerek veya meydana gelmiş hasarı 

onararak yerine getirirler. ROT’nin AO’lar tarafından dengelenemediği durumlarda, 

ROT/AO dengesinin ROT yönüne kaydığı ve konak dokuda yıkımın başladığı 

varsayılmaktadır. Bu dengenin bozulması, ROT’nin artışına, AO azlığına, veya her 

ikisine birden bağlı olabilmektedir. Periodontal hastalıklarda ROT/AO dengesinin 

bozulduğu düşünülmektedir (16). 

Reaktif özelliklerinden ve kısa zamanda birbirlerine dönüşebilmelerinden dolayı 

yarı ömrü çok kısa olan ROT’nin varlığının tespit edilmesinin oldukça zor olması 

nedeniyle, bunlara bağlı oluşan hasarın belirlenmesinde, genellikle  hücresel yıkım 
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ürünleri veya antioksidan seviyeleri gibi, ikincil kanıtlara başvurulmuştur. Bu sebepten 

bazı çalışmalarda, oksidatif hasarı belirlemede ROT yerine, ikincil kanıt olarak AO 

değerinin ölçülmesi düşünülmüştür (9). 

Antioksidanlar tüm vücut sıvılarında ve sekresyonlarında bulunurlar ve hem 

sistemik hem de lokal olarak ölçülebilirler. Periodontoloji alanında AO değerlerinin 

incelendiği çalışmalarda, genellikle serum, plazma, tükürük ve dişeti oluğu sıvısı (DOS) 

değerlendirilmiştir (16, 24). Bu araştırmaların sonuçlarına göre, periodontal hastalıklı 

bireylerde, sağlıklı bireylere göre daha düşük bulunan AO seviyesinin, hastalık 

aktivitesini ve oksidatif stresi (OS) ölçmek için kullanılabileceği öngörülmüştür. Ancak 

araştırıcılar; AO seviyesindeki bu düşüşün meydana gelme sebebinin, AO’ların, kronik 

periodontitiste artış gösteren ROT tarafından kullanılması ve/veya AO sisteminde 

muhtemel bir sorun bulunmasından hangisi olabileceğinin henüz bilinmediğini ifade 

etmişlerdir. Bu konuyu inceleyen çalışmaların birkaç tanesi hariç, tamamı periodontal 

hastalıklı bireylerle, sağlıklı bireylerin AO seviyelerinin kıyaslandığı,  kesitsel 

çalışmalardır (16, 37, 104). Yapılan literatür taramasında, AO seviyelerini tedavi 

sonrasında ölçerek tedavi öncesindeki değerlerle kıyaslayan çok fazla çalışmaya 

rastlanmamaktadır (25, 130). Periodontal hastalıklarda, total AO seviyesindeki 

azalmanın, hastalığın sebebi veya sonucu olup olmadığı konusu henüz belirsizliğini 

korumaktadır. 

İltihabi ve klinik parametrelerin periodontal hastalığın şiddeti ile doğru orantılı 

olarak artmasından dolayı daha anlamlı sonuçlar elde etmek adına, ileri generalize 

periodontitisli hasta grubunda gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda, literatürdeki bu eksik 

gözönünde bulundurularak, periodontal tedavinin tükürük ve plazmada total antioksidan 

kapasitesi (TAOK) üzerine etkisinin incelenmesini, öncelikli amaç edindik. Bununla 

beraber kronik periodontitisli hastaların periodontal başlangıç tedavisi öncesi ve sonrası 

TAOK değerlerinin saptanarak sağlıklı kontrollerle kıyaslanması diğer bir amacımızdır. 

Böylelikle periodontal hastalıklarda düşük bulunan AO değerlerinin hastalığa sebebiyet 

veren yapısal bir durum veya hastalıkta artan ROT saldırısının sonucu meydana gelen 

fonksiyonel bir durum olup olmadığının belirlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca en 

önemli eksojen ROT kaynağı olan sigara kullanıma göre gruplara ayrılan bireylerde, 

sigaranın klinik ve biyokimyasal parametrelere etkisinin incelenmesi de amaçlarımız 

arasında yer almaktadır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Serbest Radikaller ve Reaktif Oksijen Türleri 

Hücrelerin yapıtaşlarını oluşturan moleküllerin atomlarının birbirlerine kovalent 

bağlarla bağlı olduğu bilinmektedir. Bu tip bağlar paralel olmayan yörüngelere sahip iki 

komşu atomun elektronunun ortaklaşa kullanılmasıyla oluşmaktadır. Yeterli miktarda 

enerji ile bu bağ koparak, serbest radikaller (SR) olarak isimlendirilen, yapısında bir 

veya daha fazla eşleşmemiş elektron bulunduran atomik veya moleküler türler meydana 

gelir (133). Radikal, eşleşmemiş elektronun atomik veya moleküler orbitali kendi başına 

işgal etmesidir ve sembolün üzerine bir nokta konarak belirtilir (66). Radikaller, 

 Radikal olmayan bir atom veya molekülden bir elektron kaybıyla; 

X+Y: → X¯˙+Y˙+                   

Radikal olmayan atom veya molekülün bir elektron kazanması ile; 

X+e¯ → X¯˙ 

Kovalent bağ taşıyan normal bir molekülün homolitik yıkımı sonucunda; 

X:Y→X˙+Y˙ 

meydana gelirler (8). 

SR’ler, pozitif yüklü, negatif yüklü veya nötral olabilmekte ve biyolojik 

ortamlarda en fazla elektron transferi ile oluşmaktadırlar (132). Yüksek reaktivite ve 

çok çeşitlilik gösteren SR’lerin; hücre ve dokuların fonksiyonları için hayati olan çok 

çeşitli biyomoleküllerden elektron sökerek onları okside ettiği bilinmektedir. Nitrojen 

ve klorin türevi serbest radikaller de mevcut olmasına rağmen, biyolojik ortamlarda 

süperoksit (O2˙¯), hidroksil radikali (˙OH) , nitrik oksit (˙NO) gibi oksijen türevi olan 

SR’ler ön plana çıkmaktadır. Oksijen türevi olan SR’ler ile; hidrojen peroksit (H2O2), 

hipokloröz asit (HOCl), singlet oksijen (1O2), ozon (O3) gibi non-radikal oksijen 

türevleri; ROT adı altında toplanmaktadır. ROT, canlılarda konak dokuyu oksidatif 

hasara uğratabilecek radikal veya radikal olmayan oksijen türlerinin tamamını 

içermektedir (9). 

Oksidatif hasar oluşturma potansiyelinden dolayı ROT’nin bir adı da 

prooksidandır (9). Dokuda normal metabolik ve/veya iltihabi yollar ile oluşan 
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prooksidanların AO mekanizmalarca etkisizleştirildiği bilinmektedir. AO’lar, okside 

edici substrata oranla düşük konsantrasyonda substratın oksidasyonunu anlamlı 

derecede geciktiren veya önleyen maddeler olarak tanımlanmaktadır (64). Doku içinde 

ROT üretimi ile AO savunma arasındaki dengenin, ROT lehine kayması sonucu ortaya 

çıkan OS’in; ROT artışında ve/veya AO azlığında meydana geldiği düşünülmektedir 

(16).  

2.1.1. ROT’nin Eksojen ve Endojen Kaynakları 

ROT, eksojen veya endojen kaynaklı olabilir.  

1. Eksojen kaynaklar : Isı, travma, ultrason, ulraviyole ışık, ozon, sigara,  

egzos gazları, radyasyon, enfeksiyon, aşırı egzersiz, ilaçlar ( 36, 68, 19) 

2. Endojen kaynaklar : 

a- Metabolik üretim: Mitokondrideki elektron transport sisteminden 

elektron sızması sonucu O2˙¯ oluşumu 

b- Fonksiyonel üretim: Konak savunma hücreleri (fagositler) ve bağ 

dokusu hücreleri (osteoklastlar ve fibroblastlar) tarafından O2˙¯ 

oluşumu 

Canlılar için önem taşıyan bazı ROT ve kaynakları Tablo 2-1’de verilmiştir. 
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Tablo 2-1 Bazı önemli ROT, sembolleri ve oluşum yolları 

 

Reaktif Oksijen Türleri Sembol  Oluşum 

Süperoksit Radikali O2˙¯ 
Oksijenin enzimatik ve nonenzimatik yolla 

bir elektron redüksiyonu 

Hidrojen Peroksit H2O2 
O2˙¯’nin sıvı ortamda spontan olarak veya 

SOD ile dismutasyonu 

Hidroksil Radikali ˙OH   
H2O2’nin metal katalizli Haber-Weiss ve 

Fenton reaksiyonlarıyla parçalanması 

Lipit Hidroperoksit LOOH Lipit ve proteinlerin oksidasyonu 

Hidroperoksil Radikali HO2˙ 
Hidro peroksitlerin metal katalizli 

parçalanması 

Hipokloröz Asit HOCl 
Myeloperoksidaz aktivitesiyle H2O2’nin Cl 

iyonuyla birleşmesi 

Singlet Oksijen 1O2 

Fotosensitizasyon ile oksidasyon, peroksil 

radikalleri arasındaki biyomoleküler 

etkileşim, hipoklorit ve H2O2 reaksiyonu 

Peroksil Radilkali LOO˙ 
Hidro peroksitlerin metal katalizli 

parçalanması 

Nitrik Asit ˙NO Nitrik Oksit sentaz, hava kirliliği 

Peroksinitrit ONOO¯ 
Peroksil radikali ve˙NO reaksiyonu, hava 

kirliliği ve sigara 

 

Metabolik ROT üretimi; vücudun her hücresinin mitokondrisinde ATP üretimi 

için glikozun, oksijen yardımıyla parçalanıp suya indirgenmesiyle meydana 

gelmektedir. Bu esnada elektronlar, sabit bir hızda taşıyıcılarından koparak ortamda 

bulunan oksijeni, ilk oluşan SR’lerden olan O2˙¯’e indirgemektedirler (27). Solunumla 

alınan toplam oksijen miktarının % 1-3’ünün, suya indirgenmesinin tamamlanamadığı 

hesaplanmıştır (18, 108). Bu sebepten mitokondri, metabolizma kaynaklı ROT ve RNT 
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hasarının önemli kaynağını oluşturmaktadır ve bölgeye yakınlığından ötürü nuklear 

DNA dan ziyade mitokondriyal DNA’nın, ROT ve RNT’ne bağlı zarara uğradığı öne 

sürülmektedir (32). Hayat boyu sürekliliğini koruyan bu mitokondriyal DNA hasarının, 

bazı kronik hastalıklarda ve yaşlılıkta etkili olduğuna inanılmaktadır (125). 

 Fonksiyonel ROT üretimi ise, nötrofiller ve makrofajlarda bakteri ve benzeri dış 

uyaranlara cevaben gelişmektedir ve hücre membranına bağlı NADPH yolu vasıtasıyla 

oluşmaktadır (27). Glukoz-6- fosfat, glikoliz esnasında NADPH-oksidaz yoluna dahil 

edilirse, moleküler oksijen ve NADPH kullanılarak O2˙¯ oluşumu gerçekleşmektedir. 

Nötrofil gibi fagosit hücrelerinde meydana gelen bu olaya “oksidatif patlama” denir. 

Nötrofillerin ROT üretimini uyaranlar arasında; mitojenler, antijenler, sitokinler ve 

granülosit-makrofaj koloni stimüle edici faktör gibi diğer mediatörler sayılabilir (27). 

Oluşan ROT’nin, çeşitli reaksiyonlarla birbirlerine dönüşerek Tablo 2-2’de görüldüğü 

gibi farklı mekanizmalarla doku hasarına sebep olabildiği bilinmektedir. 

Tablo 2-2 İn vivo ROT üretim mekanizmaları 

ROT Kaynak 

O2˙¯ 
NADPH oksidaz 

2NADPH+2O2→2NADPH + 2H+2 O2˙¯ 

H2O2 
Dismutasyon reaksiyonu  

O2˙¯+ O2˙¯+2H+ → H2O2 + O2 

˙OH   

Haber-Weiss reaksiyonu 

O2˙¯+H2O2→˙OH + OH¯+O2  

Fenton reaksiyonu 

Fe2++H2O2→Fe3++˙OH + OH¯ 

HOCl 
Miyeloperoksidaz 

2Cl¯+H2O2→2HOCl 

NO˙ ve 

ONOO¯ 

Nitrik oksit sentaz  

L-arginin + NADPH + O2 → N-hidroksi-L-arginin+H2O+ NADP+ +H+ 

N-hidroksi-L-arginin +½ NADPH + O2→ L-sitrulin +NO˙ + H2O  

NO˙ + O2˙¯→ ONOO¯+H+→ ˙OH+NO2 
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2.1.2. ROT Çeşitleri 

2.1.2.1.  Süperoksit Anyonu (O2
.- ) 

O2˙¯, oksijen molekülüne kimyasal olarak bir elektron ilavesiyle oluşmaktadır 

(23). O2˙¯, solunumdan sızan elektronların oksijene geçmesiyle oluşabilse de, 

periodontal dokudaki O2˙¯’in en önemli kaynağının, nötrofiller gibi aktive olmuş 

fagositler olduğu belirtilmektedir (48, 73, 98). 

O2˙¯, çok reaktif olmayan zayıf bir radikal olarak görülmektedir; buna rağmen 

periodontal açıdan önemi olan biyolojik hedeflere saldırabilme özelliğine sahip bir ROT 

dir. O2˙¯, sulu ortamda spontan dismutasyona uğrayarak veya süperoksit dismutaz 

(SOD) enzimi vasıtasıyla hidrojen peroksit H2O2 ve 1O2’e dönüşebilir (80). 

Oluşan H2O2 ise, daha çok hücre içinde bulunan ve katalaz (CAT) adı verilen, 

ikinci bir enzimle su ve oksijen dönüştürülerek ortadan kaldırılmaktadır. Bununla 

birlikte hücre içinde CAT’ın yaptığı işi hücre dışında glutatyon peroksidaz (GPx) 

yapmaktadır.  

O2˙¯, ile H2O2 reaksiyona girerek daha zararlı bir radikal olan ˙OH’ne de 

dönüşebilmektedir. Metal iyonlarının katalizör olduğu bu reaksiyona Haber-Weiss 

reaksiyonu adı verilmektedir (27).  

2.1.2.2.  Hidroksil Radikali (˙OH) 

˙OH, hidroksit iyonunun nötr formudur. Canlı ortamlarda yarılanma ömrünün 

çok kısa olması nedeniyle etkinliğini meydana geldiği bölgede gösterdiği 

düşünülmektedir. Bununla birlikte ˙OH’in en reaktif oksidatif radikal olduğu 

bilinmektedir. O2˙¯, ile H2O2’den Haber-Weiss reaksiyonu ile meydana gelebilir. 

Ayrıca, ˙OH, H2O2’den Fenton reaksiyonu denen demir ve bakıra bağlı bir reaksiyonla 

da oluşabileceği gösterilmiştir. Albümin, serüloplazmin, haptoglobin, laktoferrin ve 

transferin gibi demir ve bakırı şelatlayan antioksidanlar; koruyucu antioksidanlar olarak 

işlev görerek,˙OH’in oluşumunun önlenmesinde büyük rol oynarlar (59, 56, 57). 

˙OH ve onunla bağlantılı olan hidroperoksil radikalinin (HO2˙¯) hücresel veya 

hücre dışı yıkım gerçekleştiren en potent iki radikal oldukları gösterilmiştir. Hücre içi 

ve hücre dışı etkilere sahip bu iki prooksidanın sebebiyet verdiği hücre içi zararlar 

arasında; karbonhidrat, protein ve DNA hasarı, proteazların oksidasyonu ve düşük 
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molekül ağırlıklı türlerin hasarı sayılabilir. Hücre dışında ise bu radikaller, hücre dışı 

matriks komponentleri ile kolajen ve yapısal proteinleri hedef almaktadırlar (27). 

2.1.2.3.  Hidrojen Peroksit (H2O2) 

H2O2; hem bakteriler tarafından, hem de NADPH oksidaz yolu ile fagositler 

tarafından O2˙¯’in enzimatik dismutasyonu sonucu üretilebilmektedir. Halliwell ve 

Gutteridge 1989’daki makalesinde, nötr olması nedeniyle, hücre membranından 

serbestçe geçiş yapabilen bir ROT olan H2O2’in, kendisi zayıf bir oksidan olmasına 

rağmen en büyük zararını, metal iyonlarıyla karşılaştığında Fenton reaksiyonuna girip, 

oldukça potent olan ˙OH’i oluşumuna sebebiyet vermesi nedeniyle yaptığını 

varsaymışlardır (65). Fenton reaksiyonunu bu kadar önemli yapan da zaten bu bölgeye 

özgü ˙OH oluşumuna imkan vermesidir (68). 

Oksidatif özelliklerinin yanı sıra, H2O2in, hücre içinde proteinlerin tiol gruplarını okside 

ederek, metabolik haberci olarak da görev yaptığı bilinmektedir. Buna örnek olarak; IL-

2 , IL-6 , IL-8 , β-interferon ve TNF-α gibi periodontal patogenezde önem taşıyan pro-

inflamatuar sitokinlerin transkripsiyonundan sorumlu olan nuclear factor kappa beta 

(NF-ĸβ) gibi önemli bir nüklear regülatör proteininin oksidasyonunu verebiliriz (94).  

H2O2, CAT ve GPx enzimleri ile indirgenerek ortamdan uzaklaştırılmaktadır 

(58). Ayrıca H2O2’in, nötrofil myeloperoksidaz (MPO) sistemi ile etkileşime girerek bir 

başka ROT olan hipokloröz asit (HOCL) oluşumuna neden olduğu da bilinmektedir 

(23). 

2.1.2.4.  Hipokloröz Asit (HOCL) 

Fagosit MPO etkisiyle H2O2’ten oluşan HOCL, hücre dışına salınarak güçlü bir 

antibakteriyel etki göstermenin yanısıra düşük dozda belli protein fonksiyonlarını da 

bozabilmektedir. Daha da yüksek dozlarda; hücre yıkımı, α1-antitripsin oksidasyonu ve 

nötrofil kollajenazı aktivasyonu görülebilmektedir. HOCL, ancak albümin ve askorbik 

asit gibi zincir kıran antioksidanlarca ortadan kaldırılabilir (76). 

2.1.2.5.  Singlet Oksijen (1O2) 

Eşleşmemiş elektronu bulunmadığından 1O2, gerçek bir radikal olmasa da, 

O2’nin fazladan enerji yüklenmesi ile en dış kabukta paralel dönen elektronların zıt 

yönlerde dönmeye başlaması ile oluşmaktadır. Oldukça reaktif bir radikal olup, 



 9

membran lipitleri ile reaksiyona girerek lipit peroksidasyonunu başlattığı ifade 

edilmiştir (23). 

2.1.2.6.  Nitrik oksit (NO˙) ve Peroksinitrit (ONOO¯) 

NO˙, NO sentazlar tarafından üretilen, yörüngesinde eşleşmemiş bir elektron 

bulunduğu için radikal olan küçük bir moleküldür. İltihabi olaylarda tetiklenen oksidatif 

patlama sırasında hem O2˙¯ hem de NO˙ oluşmakta; ve oluşan bu iki molekül 

reaksiyona girerek oksidatif olarak ikisinden daha aktif olan ONOO¯ iyonununu 

meydana getirmektedirler. Chapple’ın konu hakkında hazırladığı geniş kapsamlı bir 

derlemede, makrofaj kaynaklı NO sentaz, O2˙¯ ile aynı ortamda bulunduğunda ONOO¯ 

iyonunu oluşturduğunu ve meydana gelen ONOO¯’in, lipit peroksidasyonu ve DNA 

hasarına neden olduğu belirtilmiştir. Ayrıca NO˙, hidrojen katyonu ile birleşerek çok 

zararlı ˙OH’in oluşumuna da sebep olabildiği ifade edilmiştir (27). 

2.1.3.  ROT ve Hücresel Hasar  

AO sistemlerce önüne geçilemeyen OS artışı konak dokuda lipit, protein,  DNA, 

karbonhidrat gibi yapısal bileşenlerde hasara neden olabilmektedir (23). ROT’ne karşı 

en hassas bileşenin lipitler olduğu; bununla beraber, proteinlerin ROT hasarına daha çok 

direnç gösterdiği bilinmektedir (63). 

2.1.3.1.  Lipit Hasarı  

Lipit peroksidasyonu serbest radikallerin en önemli reaksiyonudur. Bu olaydan 

başlıca ˙OH ile ONOO¯ sorumlu tutulmaktadır. ROT tarafından başlatılan lipit 

peroksidasyonu zincir reaksiyonu şeklinde ilerler (27). Halliwell bu olayda; başlangıç, 

ilerleme ve sonlanma şeklinde üç aşama tanımlamıştır (62). 

Başlangıç evresinde ˙OH veya ONOO¯, hücre membranında araşidonik asit gibi 

çoklu doymamış yağ asidinin yan zincirlerine saldırır ve bir hidrojen atomu sökerek 

karbon merkezli bir radikal oluştururlar. Bu da oksijenle reaksiyona girerek lipit 

peroksil radikalini (LOO˙) meydana getirir. Bu radikal gene çoklu doymamış yağ asidi 

yan zincirlerine saldırıp karbon merkezli radikaller ve lipit hidroperoksit (LOOH) 

meydana getirir. Zincirleme şekilde devam eden bu reaksiyonlar ilerleme evresini 

oluştururlar. Lipit hidroperoksitlerinin birikimi hücre membranının fonksiyonunu 

bozarak hücre çöküşüne neden olur. Hücre içinde biriken hidroperoksitler sitotoksik 

veya az toksik olan malondialdehid (MDA) adı verilen aldehitlere  parçalanırlar. 
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MDA’in plazmadaki artışı hücrenin maruz kaldığı lipit peroksidasyonunun derecesini 

göstermektedir. Ayrıca bu yıkım ürünleri DNA ve proteinlerle reaksiyona girip 

mutajenik etki gösterebilirler. Sonlanma evresi ise, yağda çözünen radikal dağıtan 

antioksidanlardan E vitamini (α-tocoferol) tarafından gerçekleştirilir. E vitamini, 

membranın bütünlüğünü korumada hayati önem taşımaktadır (27). 

2.1.3.2.  DNA Hasarı  

˙OH ile ONOO¯, DNA üzerinde çok çeşitli hasara neden olabilmektedirler. 

˙OH’nin, DNA molekülünün tüm bileşenleriyle reaksiyona girdiği ve pürin, primidin 

baz grupları ile deoksiriboz iskeletine zarar verdiği bilinmektedir (67). Bu oksidatif 

hasarın sonucunda, genetik yapıdaki kalıcı değişikliklerle beraber mutagenez, 

karsinogenez ve yaşlanmanın ilk aşamalarının meydana geldiği düşünülmektedir. 

2.1.3.3.  Protein Hasarı  

Proteinlerin, serbest radikallere karşı, çoklu doymamış yağ asitlerinden daha az 

hassas oldukları bilinmektedir. Dean ve arkadaşları çalışmalarında, okside olmuş 

proteinlerin hücre içinde birikerek yaşlanma ve diabet gibi kronik hastalıklara neden 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Radikal saldırısından en çok doymamış yağ ve kükürt 

içeren triptofan, tirozin, fenilalanin, histidin, metiyonin, sistein gibi amino asitlere sahip 

proteinlerin etkilendiği ve bunun sonucunda da, sülfür radikalleri ve karbon merkezli 

radikallerin oluştuğu bulunmuştur (34). Serbest radikallerin etkileri sonucunda, 

yapılarında fazla sayıda disülfit bağı bulunan immünglobülin G (IgG) ve albümin gibi 

proteinlerin tersiyer yapılarının bozulduğu gözlenmiştir. Bunun yanısıra, prolin ve lizin, 

ROT ile biraraya geldiklerinde, non-enzimatik hidroksilasyonlara maruz kalabilirler. 

Ayrıca, hemoglobin gibi demir içeren proteinlerin de, serbest radikallerden önemli 

oranda zarar gördükleri bilinmektedir. Oksihemoglobinin, O2˙¯  ve H2O2  ile reaksiyona 

girdiğinde methemoglobin oluşumuna neden olduğu bulunmuştur (63). 

2.1.4.  Nötrofil ve Diğer Hücreler Tarafından Üretilen ROT’nin Periodontal Doku 
Yıkımındaki Rolü  

Günümüzde periodontal hastalığın MDP’a karşı belirgin iltihapsal/immun yanıt 

gösteren hastalığa yatkın bireylerde meydana geldiği ve nötrofillerin, dişeti bağ 

dokusunun, cep epitelinin ve dişeti oluğunun ağırlıklı iltihapsal hücreleri olduğu 

bilinmektedir (102). Son yıllarda, nötrofil fonksiyonu ve periodontal hastalık arasındaki 

ilişkiyi inceleyen çok sayıda çalışma yapıldığı bildirilmiştir (100, 27). Özellikle 
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nötrofiller olmak üzere tüm fagositler; kronik iltihapsal durumlarda, artmış OS ile 

ilişkilendirilmektedir (27). Fagositler tarafından, OS artışına neden olan oksidatif 

patlama ile oluşan ROT miktarı, vücudun her hücresinde hücre haberleşmesi için 

üretilen miktardan 10-100 kat fazladır. ROT’ nin çeşitli iltihapsal hastalıkların 

patogenezinde rol oynadığını savunan araştırmalarda, ROT’nin doku hasarındaki rolü, 

genellikle doku yıkımına işaret eden, MDA veya protein karbonil gibi, oksidadasyon 

ürünleri şeklinde, indirekt kanıtlarla desteklenmektedir (27). 

Literatürde; ROT’nin dişeti hücreleri ve bağ dokusu komponentleri üzerindeki 

etkilerini inceleyen çok sayıda invitro araştırma mevcuttur. Bu çalışmalarda genellikle 

nötrofil tarafından in vivo üretilen ROT’ ni taklit etmek için ROT üretimi yapan yapay 

sistemler kullanılmıştır. Bu araştırmaların bazılarında, periodontal ve sistemik olarak 

sağlıklı hastalardan alınmış dişeti fibroblastlarının ve epitel hücrelerinin, uyarılmamış 

nötrofillere maruz bırakılmaları durumunda, minimal hasar meydana geldiği sonucu 

ortaya konmuştur (3, 35). Oysa, hem kronik hem agresif periodontitise sahip hastalarda, 

IgG ile opsonize olmuş bakteri kullanılarak FcγR ile stimule edilmiş nötrofillerin, 

hiperreaktif fenotipte olduğu ve bu nötrofillerin daha fazla ROT oluşturduğunu 

gözlemlemiş çalışmalar da mevcuttur (44-47, 54, 55). Bununla beraber, kronik 

periodontitis hastalarında tedavi sonrasında FcγR ile stimule edilen nötrofillerden 

azalmış ROT salınımı görülse de, bu düzeyin, gene de kontrol grubundan fazla olduğu 

bulunmuştur. Araştırmacılar bu sonucu, kronik periodontitiste görülen nötrofil 

hiperfonksiyonunda hem yapısal, hem de reaktif mekanizmaların rol oynadığı şeklinde 

yorumlamışlardır (100). Ayrıca nötrofil kaynaklı ROT tarafından lokal olarak üretilen 

oksidasyon ürünlerinin, nötrofil kaynaklı ROT üretimini direk olarak veya adezyon 

moleküllerini arttırarak şiddetlendireceği öne sürülmektedir (93, 120, 134). 

Bunun yanı sıra, O2˙¯  ve H2O2 gibi bazı ROT’nin, osteoklastları aktive ederek 

ve osteoklast oluşumunu hızlandırarak kemik yıkımında rol oynayabileceği 

düşünülmektedir (10, 61, 50). Ayrıca osteoklastların, rezorpsiyona komşu yüzeylerinde 

ROT ürettiklerini ve dolayısıyla ROT’un kemik rezorpsiyonunda direk bir etkisinin 

olduğunu gösteren araştırmalar da mevcuttur (81, 126). 

2.1.5.  ROT ve Redoksa Duyarlı Sinyal Yolları  

Mikroorganizmalarla mücadele etmek için fagositlerin ürettiği ROT’nin, aynı 

zamanda konak dokuya da zarar verdiği bilinmektedir (27). ROT’nin, bu yıkıcı 
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özelliğinin yanı sıra, tüm hücrelerin normal fizyolojik işleyişinde de önemli bir role 

sahip olduğu düşünülmektedir. Buna göre ROT’nin, hem hücre içi haberleşmede 

mediatör olarak görev yaptığını; hem de proinflamatuar sitokinlerin salınımını uyaran 

bazı transkripsiyon faktörlerini aktive ettiğini gösteren bulgular mevcuttur (38, 74, 99, 

119). Özellikle, NF-κβ ve aktive edici protein 1 (AP1) isimli iki transkripsiyon 

faktörünün, periodontal hastalık patogenezinde önem taşıdığı gösterilmiştir. Sözü geçen 

bu faktörler, ROT’den başka, bakteri ürünleri, viral proteinler, sitokinler, büyüme 

faktörleri, radyasyon ve iskemi gibi başka uyaranlarca da aktive edilebilirler (97). 

Eksojen veya reseptör stimülasyonu yoluyla hücre içinde artan ROT 

konsantrasyonunun, protein fosforilizasyonuna neden olacak kinazların aktivasyonuna 

ve bunun sonucunda da yapısı ve fonksiyonu değişmiş proteinlerin oluşmasına neden 

olduğu gösterilmiştir. Yapısı değişen proteinlerin konsantrasyonlarının artışıyla 

başlayan bu sinyal silsilesi ile, redoksa duyarlı NF-κβ ve AP1 transkripsiyon 

faktörlerinin aktivasyonunun gerçekleştiği çeşitli çalışmalarla kanıtlanmaya çalışılmıştır 

(38, 74, 41).  

Normal hücre fonksiyonlarında reseptörle başlatılan bu mekanizma, lokal redoks 

dengesiyle kontrol altında tutulmaktadır. Bu kontrol mekanizması, hücreyi oksidatif 

stresten koruyan hücre içi antioksidanların en önemlisi olan glutatyonun (GSH) 

oksidasyonuna dayanır (41, 42, 116). GSH ile, onun okside hali olan okside glutatyon 

(GSSG) arasında belli bir oranın mevcut olması, hücrenin redoks dengesini koruyarak 

hücre içindeki bir çok molekülün indirgenmiş durumda kalmasına yardımcı olduğu 

düşünülmektedir. Sözü edilen GSH:GSSG arasındaki bu oranının, GPx ve glutatyon 

redüktaz isimli iki enzim ile ayarlandığı bilinmektedir (38, 41) ROT’nin aşırı üretimi 

veya eksojen ROT varlığı sonucu, GSH’un dengeleyici özelliğinin önüne geçilmesi ve 

reseptörle ilişkili olmaksızın hücre zararının gerçekleşmesi söz konusu olmaktadır (27). 

Hücrenin uyarılmamış halinde NF-κβ, hücre çekirdeğinde değil; bunun inhibitörü olan, 

inhibitor kappa beta (Iκβ) ile birlikte sitoplazma içinde yer almaktadır (7). Uyarılmamış 

hücrede, Iκβ ile birlikte olan NF-κβ, DNA ya bağlanma özelliğini yitirsede; hücrelerin 

ekstrasellüler uyarılması veya hücre içi oksidatif stres artışı sonucunda Iκβ nın 

serbestlenmesi ile, NF-κβ nın aktif hale geçmesine yol açmaktadır. Aktif hale geçen 

NF-κβ’nın, hücre çekirdeğine geçerek  DNA ya bağlandığı bilinmektedir (121). Diğer 

bir önemli transkripsiyon faktörü olan AP-1 ise, NF-κβ dan farklı olarak, içeriğini 

oluşturan proteinlere ait genlerin transkripsiyonunun artışı veya protein kinazlar 
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tarafından gerçekleştirilen fosforilasyon ile regüle edilmektedir (137). DNA’ya 

bağlanan bu transkripsiyon faktörlerinin; iltihapsal yanıt, remodeling, hücresel çoğalma, 

apoptoz ve tamir için önemli olan genlerin transkripsiyonunu düzenledikleri 

gösterilmiştir (99, 137, 97). 

2.1.5.1.  Redoksa Duyarlı Transkripsiyon Faktörlerinin Aktivasyonunun 
Periodontal Hastalıktaki Rolü  

NF-κβ bağlantılı sinyal yollarının osteoklastları ve osteoklastik aktiviteyi hem 

invivo hem invitro indüklediğini gösteren araştırmalar yapılmıştır (75,  138). Literatürde 

sağlıklı ve hastalıklı dişeti dokularında NF-κβ varlığı ve dağılımı ile ilgili tek bir invivo 

çalışma mevcuttur. Bu immunohistolojik çalışmada hastalıklı bireylerin dişeti epitelinin 

suprabazal tabakalarında sağlıklı bireylere kıyasla NF-κβ boyamasının daha fazla 

olduğu bulunmuştur (4). MDP’a komşu dişeti oluğu ve bağlantı epiteli hücrelerindeki 

NF-κβ aktivasyonu invitro deneylerle de kanıtlanmaya çalışılmıştır (5, 83, 84).  

Epitel hücrelerine ek olarak bazı araştırmalarda, periodontal ligament ve 

gingival fibroblast hücrelerinin de periodontal bakterilere karşı transkripsiyon faktörü 

kaynaklı yanıtı incelenmiştir. Bu çalışmaların bulgularına göre, periodontal ligament 

hücrelerinde; oral spiroketlerin yüzey proteinleri ve A. Actinomycetemcomitans 

lipopolisakkarit stimulasyonu sonucunda ortaya çıkan NF-κβ aktivasyonuyla; IL-6, IL-

8, hücreler arası adezyon molekülü-1 ve MMP-2’nin oluştuğu öne sürülmüştür (92, 

129). Benzer şekilde, gingival fibroblastların da, bakteri lipopolisakkarit 

stimulasyonuyla, NF-κβ aracılı yanıt olarak, IL-6 ve TNF-α oluşturduğunu gösteren 

çeşitli araştırmalar mevcuttur (70). 

Redoksa duyarlı transkripsiyon faktörlerinin aktivasyonu yoluyla üretilen IL-1 

ve TNF- α gibi bazı sitokinlerin, aynı zamanda, bu faktörlerin salınımının uyarılmasında 

da görev aldıkları bilinmektedir. Böylelikle epitelde üretilen sitokinler, fibroblast veya 

endotel gibi daha derin dokuların hücrelerini uyarabilmektedir (27). Hamid ve ark’nın 

AP-1 ve proinflamatuar sitokinlerden IL-1β’in aktivasyonuyla, gingival fibroblastlardan 

kollagenaz üretiminin gerçekleştiğini gösterdikleri çalışmalarının sonucu, bu ilişkiye 

örnek olarak verilebilir (69).  

Literatürde göbek bağının ven endotel hücreleri kullanılarak P. gingivalis 

enfeksiyonunun periodontal dolaşım üzerine etkisini incelenmesinin amaçlandığı üç 

çalışma mevcuttur. Bu araştırmaların tümü, NF-κβ aktivasyonu ile, inflamatuar 

kemokin, adezyon molekülleri ve osreoprotegrin üretiminin gerçekleştiği sonucunu 
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ortaya koymuştur (30, 82, 136). Ayrıca, Walter ve ark.’nın çalışmasında, P. gingivalis 

ile uyarılmış endotel hücrelerinin, monosit kemoatraktan protein-1 üretiminin hem AP-1 

hem de NF-κβ aktivasyonu ile gerçekleştiği belirtilmiştir (136). 

Hücre içi redoks dengesini düzenleyerek hücrenin OS’ten korunmasında rol 

oynayan GSH; hücre içinde sistein, glisin ve glutamat adında üç aminoasitten sentez 

edilse de, AO aktivitesini, sisteine borçlu olduğu bilinmektedir. Fakat nörotoksik olması 

ve kolayca sistine oksidasyonunun gerçekleşmesi nedeniyle, sisteinin normal şekilde 

diet yoluyla doğrudan temini sınırlıdır. Bu yüzden, GSH üretimi aşamasında hücrelere 

sistein sağlamada, sentetik bir ilaç olan N-acetyl-L-cysteine (NAC) kullanılır (117). 

NAC, daha çok solunum yolu hastalıklarında mukolitik olarak kullanılsa da, OS’in 

arttığı HIV, kanser, kalp hastalığı ve sigara kullanımı durumlarında da GSH sentezini 

arttırması nedeniyle avantaj sağlamakta ve bu sözü edilen hastalıklarda 

kullanılmaktadır. Ayrıca ağır metal zehirlenmelerinde de karaciğer ve böbrekleri 

koruyarak metal eliminasyonunu kolaylaştırdığı bilinmektedir (79). 

OS’in arttığı durumlarda GSH’ın bu etkilerini göz önüne alan Choi ve 

arkadaşları, proflaktik açıdan GSH ve onun üretimini arttıran sentetik NAC ile muamele 

edildikten sonra, en önemli periodontal patojenlerden biri olan P. gingivalis’e maruz 

bırakılmış, göbek bağı veni endotel hücrelerini incelemişler ve monosit kemoatraktan 

protein-1 gen ekspresyonunun ve protein üretiminin anlamlı derecede azalmış olduğunu 

tespit etmişlerdir (30). Chapple ve arkadaşları, bu sonuçları, reseptör aracılı redoksa 

duyarlı transkripsiyon faktörlerinin aktivasyonunun inhibisyonunda, antioksidanların 

önemli bir potansiyeli olduğu şeklinde yorumlamışlardır (27). Benzer şekilde, Shreck ve 

ark. da NF-κβ hakkındaki yayınladıkları bir makalede, OS’in başlamasına neden olan 

tüm uyaranların etkisinin NAC verilerek durdurulduğu sonucuna varmışlardır (121). 

2.1.6.  Sigara, Oksidatif Stres ve Periodontal Hastalık 

Sigara periodontal hastalığın şiddetini arttıran en önemli çevresel risk faktörü 

olarak bilinmektedir (111). Literatürde, sigara tüketimi ve periodontal hastalık arasında 

ilişki olduğunu gösteren çok sayıda araştırma mevcuttur. Yapılan epidemiyolojik ve 

klinik çalışmalar sigara kulanımının, ağız ortamını ve ekolojisini, dişeti dokusu ve 

damarlanmasını, inflamatuar cevabı ve homeostazı ve periodontal bağ dokusunun 

iyileşme potansiyelini etkilediğini göstermektedir (12, 90, 103, 118, 135). Palmer ve 

ark.’nın sigaranın periodontitis üzerine etkilerini konu eden ve 2005 yılında yayınlanan 
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makalelerinde, sigara kullanımının, basit bir vazokonstriksiyondan ziyade, uzun 

dönemde damarlanmayı bozarak periodontal dokular üzerinde yara iyileşmesini bozan 

bir etkiye sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Buna ilaveten, araştırıcılar, damarlanmanın 

bu şekilde bozulması nedeni ile, dişeti kızarıklığının ve kanama meyilinin de azalmış 

olduğu bildirmişlerdir (111, 43). Dişeti kızarıklığında ve dişetinin kanama eğilimindeki 

bu azalma ile dişetinin iltihabi görüntüsünün baskılanmış gibi görünmesine rağmen, 

sigara kullanımı ile, periodontal hastalıklarda, , ataşman ve alveoler kemik kaybının 

arttığı görülmektedir. Keza sigara içenlerde, daha fazla SCD ortalaması, ataşaman kaybı 

miktarı ve erken yaşta diş kaybı ile beraber daha az kanayan bölge görüldüğü 

bilinmektedir. Bununla birlikte, sigara içenlerde cerrahi ve cerrahi olmayan periodontal 

tedavide daha az başarılı sonuçlar elde edildiği bildirilmiştir (118). 

Sigara kullanan bireylerde, konak dokunun öncelikli savunma hücreleri olan 

nötrofillerin dolaşımdaki sayıları artmış olmasına karşın, bunların, migrasyon, 

kemotaksis ve fagositoz yeteneklerinin azaldığı gösterilmiştir (43, 124). Nötrofillerin 

üzerinde, normalde sigara içmeyenlerde de varolan, sigara metabolitleri için bulunan 

reseptörler, sigara kullananlarda artmış olarak bulunmuştur (91). Ayrıca nötrofillerde 

bulunan; IL-8, TNF-α, ICAM-1 reseptörlerinin doğal antoganistlerinin sigara tarafından 

baskılandığını gösteren bulgular da mevcuttur (43, 110). 

Sigara dumanının bir çok ROT’ni içerdiği ve bu sebepten önemli bir OS kaynağı 

olduğu çok iyi bilinmektedir (111). Sigara dumanının hücre membranında çoklu 

doymamış yağ asitleri ve DNA düzeyindeki nükleotidlerle reaksiyona geçerek doku 

hasarına sebebiyet veren SR leri içerdiği gösterilmiştir (17). 

Ağız dokuları ve tükürük, sigara dumanı ile ilk temas hattını meydana 

getirmektedir. Tükürüğün, sigara dumanının suda çözünen komponentlerine karşı, en 

önemli savunma sistemlerinden birini oluşturduğu bilinmektedir. Bu vücut sıvısının 

bazı komponentleri, sigara dumanında bulunan karsinojenler, oksidanlar ve aldehitler 

gibi bir çok zararlı etkiye sahip kimyasal maddelere karşı savaş verir. Örnek olarak, 

sigara dumanında bulunan toksik aldehitlere, tükürükte bulunan önemli bir AO olan 

GSH müdahale eder. Doku proteinleri veya enzimlerin sülfür (–SH) gruplarıyla 

reaksiyona girerek yapılarını bozan bu maddelere, GSH’un, kendi içeriğinde bulunan –

SH grubunu sunarak, meydana gelebilecek bu yapısal bozulmanın önüne geçebildiği 

gösterilmiştir. GSH’un, sigara dumanının suda çözünen komponentlerine karşı görülen 
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bu koruyucu etkisini, tükürükteki gibi düşük miktarlarda da gösterebildiği öne 

sürülmüştür (140). 

Periodontitis hastalarında sigara içme durumunun ve periodontal tedavinin 

etkilerinin incelendiği bir çalışmada, lipid peroksidasyonu ve antioksidan düzeyleri 

karşılaştırılmıştır. MDA, GPx ve total antioksidan kapasite akış hızının (TAOK-AH) 

incelendiği bu çalışmada, MDA seviyelerinin, sigara içen periodontitisli grupta, sigara 

içmeyen sağlıklı gruba kıyasla, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla olduğu 

bulunmuştur. Sigara ve periodontitisin birarada olmasının, istatistiksel olarak anlamlı 

olmasa da, düşük TAOK değerlerine yol açacağı ifade edilmiştir. Bu çalışmanın 

sonunda, periodontitise sahip bireyler sağlıklılara kıyasla daha çok lipit peroksidasyonu 

gösterirken bu durumun sigara ile şiddetlendiği sonucuna varılmıştır (52). 

Sigara içme miktarına göre üç ayrı alt gruba ayrılmış, sağlıklı ve kronik 

periodontitisli bireylerde, SOD enzim seviyelerine bakılan bir çalışmada, artan sigara 

tüketiminin, SOD seviyelerinde anlamlı düzeyde azalmaya neden olduğu gösterilmiştir. 

Sigaraya maruz kalmanın azaltılmasının AO seviyelerini yukarı taşıyacağı sonucuna 

varılmıştır (1). 

Buna karşın, Zappacosta ve ark. nın genel ve periodontal sağlıklı, sigara içen ve 

içmeyen bireylerin tükürüklerinin değerlendirildiği bir çalışmada, GSH, ürik asit ve 

TAOK incelenmiştir. Sigara içen ve içmeyen bireylerin TAOK ve ürik asit değerleri 

arasında anlamlı bir farklılık gözlenmese de, GSH seviyeleri, sigara içenlerde 

içmeyenlere kıyasla, istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Sigara 

içen gruba, tek bir sigara içirilmesinin akabinde ölçümler tekrarlanmış ve GSH 

seviyelerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede düştüğü gösterilmiştir. Araştırıcılar bu 

sonucu, sigara içmeyen ve dolayısıyla düşük GSH düzeyini sahip bireylerin, sigara 

içmeleri sonucu, sigaranın kötü etkilerine karşı daha savunmasız olduğu şeklinde 

değerlendirmişlerdir (139). Başka bir çalışmada, hem sigaranın hem de inflamasyonun 

önemli birer ROT kaynağı olduğu ve bir arada bulunmalarının, serum ve dokuların AO 

kapasitelerini düşürdüğü sonucuna varılmıştır (17). 
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2.2. Antioksidanlar  

2.2.1. Antioksidan Savunma Mekanizmaları  

Antioksidan savunma sistemi; ROT oluşumunun engellenmesi, ROT kaynaklı 

oksidatif hasarın onarılması ve hasara uğramış moleküllerin ortamdan 

uzaklaştırılmasında görev yapmaktadır. Antioksidanlar üç şekilde etki gösterirler: 

1. Koruyucu Antioksidanlar: SR’in oluşumunu baskılar (örn. SOD, CAT, 

GPx) 

2. Radikal Dağıtıcı ve Söndürücü Antioksidanlar: Zincir reaksiyonlarının 

oluşumunu önlerler (örn. ürik asit, vit. A, C, E, albumin, bilirubin) 

3. Tamir Yapan Enzimler: Zararı onararak membranı tekrar oluştururlar 

(örn. DNA tamir enzimleri, lipaz, proteaz, transferaz) (52, 9) 

2.2.2. Antioksidanların Sınıflaması 

Antioksidanlarla ilgili çeşitli sınıflamalar yapılmıştır (27, 8). Buna karşın, bu 

konuda en kapsamlı yapılan sınıflandırma aşağıdaki gibidir (Tablo 2-3) (27). 

1. Fonksiyonlarına göre; 

a. Koruyucu olanlar            b. Radikallerin dokudaki etkilerini azaltan veya önleyen  

2. Etkilerini gösterdikleri yere göre; 

a. Hücre içi                           b. Hücre dışı                   c. Hücre membranı 

3. Çözünürlüklerine göre;  

a. Suda              b. Yağda  

4. Korudukları yapıya göre; 

a. DNA                                  b. Protein                       c. Lipit  

5. Kaynaklarına göre; 

a. Endojen             b. Eksojen   

6. Yapısına göre; 

a. Enzimatik             b. Non-enzimatik 
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Tablo 2-3 Yapısına göre sınıflandırılmış antioksidanların görev ve temel özellikleri 

 

 AO Görevi Özelliği 

 

KAT 
H2O2’i H2O’a 

indirger. 
Hücre dışında etkindir. 

GPx 

H2O2’i H2O’a 

indirger. Lipid 

peroksitleri 

uzaklaştırır. 

Etkinliği için selenyuma ihtiyaç 

duyar. GSH’u GSSG’a okside eder. 

Hücre içinde etkilidir. 

Non-enzimatik AO 

( Vitaminler ) 

α- tokoferol 

(E vit.) 

Lipit 

peroksidasyonunu 

engeller. Lipit 

peroksitleri 

söndürür. 

Hücre membranındaki 

fosfolipidlerde lokalizedir. Okside 

halinden CoQ10 ve askorbik asitle 

tekrardan oluşturulur. Esansiyeldir. 

β- karoten 

(Provit. A) 

1O2’i söndürücü 

etki 

Peroksil radikallerini süpürerek E 

vit. ile sinerji gösterir. Esansiyeldir. 

Askorbik asit 

(C vit.) 

O2˙¯, , HO2 LOO˙ ve 

HOCL süpürücü etki 

˙OH zararına karşı 

koruyucu etki 

Okside E vit.’nin 

rejenerasyonu 

 

Radikal saldırısında 

dehihroaskorbata okside olur. GSH 

ile askorbata geri dönüştürülür. 

Sigara kaynaklı ROT den korur. 

Esansiyeldir. 
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Non-enzimatik 

AO( Diğer ) 

GSH 

Hücre içi redoks 

dengesinin 

korunması. NF-κβ 

ve AP-1 

regülasyonu. 

Sistin de içeren tripeptid yapıdadır. 

Proinflamatuar sitokinleri regüle 

eder. GPx’a substrat oluşturur. 

Hücre içinde üretilir. E vit. geri 

döndürmede kullanılır. 

Ürik asit 

1O2, ve HOCL’i 

süpürücü etki 

Metal iyonlarını 

bağlayarak Fenton 

reaksiyonunu önleme. 

 

Üre ve tükürüğün major 

antioksidanıdır. 

Albümin 

Cu ve Fe’i 

bağlayarak Haber 

–Weiss ile oluşan 

˙OH’ı ortadan 

kaldırır. 

Plazmanın major antioksidanıdır. 

Primer hücre dışı savunma 

sistemidir. 

CoQ10 

Mitokondride 

enerji üretilmesi, 

serbest radikallere 

karşı koruyucu 

Ubikinondur. Vücudun her 

hücresinde bulunur. 
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2.2.3.  Antioksidan Etkileşimleri ve Hücresel Hasarın Önlenmesi  

Enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidan sistemleri birlikte hareket eder ve 

birbirleriyle etkileşim içindedirler. 

Enzimatik AO’ların en önemlilerinden SOD’nin, hücre içinde ve dışında, O2˙¯’i 

H2O2’e indirgemesinin ardından, oluşan bu yeni ROT’nin ortadan kaldırmasında, GPx 

ve CAT enzimleri görev almaktadır. Bu enzimlerden özellikle hücre içi redoks 

dengesini korumada hayati olan GPx,  başka bir önemli antioksidan olan GSH’ı, 

GSSG’a dönüştürürken, H2O2’i, H2O’a indirger (62).  

Non enzimatik AO’lar arasında da, enzimatik olan AO’ların arasındakine benzer 

bir işbirliği görülmektedir. E vitamini insanlarda zincir kırıcı etki gösteren en önemli 

antioksidan olarak bildirilmiştir. Yağda çözünebildiği için E vitamini hücre 

membranındaki fosfolipitlerin arasında bulunurak burada lipit peroksidasyonunu 

engeller (2). Radikal atağı ile hücre membranında başlayan lipit peroksidasyonunun, E 

vitamini ve β- karoten ile söndürülmesini takiben, okside olmuş E vitamini, C vitamini 

ve GSH vasıtasıyla tekrar indirgenmiş haline geri dönüştürülür (27).  

Endojen AO’ların yanısıra, selenyum, manganez, bakır ve çinko gibi besinlerle 

alınan eser elementler, eksojen AO’ları meydana getirmektedir. Bunlar, non enzimatik 

AO’lar olsa da, enzimlerin işlevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli maddelerdir. 

Örneğin selenyum, GPx enzimine; manganez, bakır ve çinko da SOD’ın faaliyet 

gösterebilmesine aracılık eder. Ayrıca, çinko, serbest radikalleri doğrudan H2O’ya 

dönüştürebilen hücresel metallotionein havuzunu da stabilize eder (15). 

Serbest dolaşan Fe ve Cu gibi bazı metal iyonlarının, Fenton reaksiyonunda 

olduğu gibi, ROT’nin üretiminde rol oynadığı bilinmektedir (23). Bu sebepten, bu metal 

iyonlarının depolanma ve taşınmalarında gereken metal şelatlayan proteinler de, AO 

savunmanın önemli bir bölümünü oluştururlar. Serbest halde olmadıklarında bu metaller 

daha zararlı ROT’lerinin oluşumuna izin veren reaksiyonlara katılamazlar. Örnek olarak 

Fe, transferrine bağlı durumdayken ˙OH radikalinin oluşumuna katılamaz. Aynı şekilde, 

Cu da plazmada serüloplazmin ve albümine bağlı olarak taşınır (62). Bunlardan başka 

haptoglobin ve laktoferrin de metal şelatlayarak koruyucu antioksidan özellik gösterirler 

(23). Antioksidan sistemlerin bu karmaşık ilişkileri, tedavi planlamasında tek bir ajan 

yerine antioksidan kombinasyonlarının tercih edilmesini gerekli kılar (4) . 
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2.2.4. Tükürüğün diagnostik önemi ve antioksidan kapasitesi 

Diğer biyolojik sıvılar gibi tükürük de diagnostik açıdan önem taşımaktadır. Kan 

analizinde olduğu gibi, tükürük analizinde de, hastalıklı bireylerin teşhis edilmesi ve 

tedavi gören hastalıktan etkilenmiş bireylerin gidişatlarının takip edilmesi şeklinde iki 

gerekçesi bulunur (127). Tıpta viral; kistik fibrozis, çölyak, 21-hidroksilaz gibi 

kalıtımsal ; Sjörgen gibi otoimmun hastalıkların ve skuamoz hücreli karsinom gibi 

malinitelerin teşhis ve takibinde ve ilaç monitorizasyonunda tükürük testleri 

kullanılmaktadır (78).  

Periodontal hastalığın teşhisinde, periodontal cep derinliği, ataşman seviyesi, 

plak indeksi, sondalamada kanama gibi geleneksel klinik tanı yöntemlerinin yanısıra, 

radyografik olarak kemik kaybı değerlendirmesi de kullanılmaktadır. Bu parametreler, 

bize hastalığın şiddeti ile ilgili bilgi verirken, hastalık aktivitesi hakkında kesin bir fikir 

vermez (89, 114). Sondalamada kanama, hastalık aktivitesinin klinik göstergesi olsa da 

spesifik olmadığından bir çok hatalı pozitif değer verebilir. Oysa kanamanın yokluğu, 

hastalığın çok daha belirgin negatif göstergesidir (87, 88, 141). Bu sebeplerden hastalık 

aktivitesininin belirlenmesinde, tükürükteki bir takım biyomarker varlığı incelenmiştir. 

Bunların içinde en önemlileri arasında TNFα, IL-1β, MMP8, C-reaktif protein, Ig A 

seviyeleri sayılabilir (6, 49, 71, 101, 113). 

Son yıllarda tükürüğün antioksidan savunma sistemleri önem kazanmaya 

başlamıştır (106). Tükürük; başta ürik asit olmak üzere, albümin, askorbik asit ve GSH 

gibi antioksidanlardan zengin bir yapıya sahiptir (9). Ürik asit, tükürüğün TAOK’nin 

yaklaşık %70’ini oluşturan en önemli antioksidandır. Ürik asiti, askorbik asit ve 

albumin takip eder ve bu üçü tükürüğün major antioksidanları olarak bilinir (104). Fe ve 

Cu’ı bağlayan transferrin, laktoferrin ve serüloplazmin de tükürükte lipit 

peroksidasyonunu baskılayan antioksidanlar arasında yer almaktadır (9). 

Bunlardan başka, tükürüğün, lizozim, laktoferrin ve tükürük peroksidazlarını 

kapsayan antibakteriyel komponentler içerdiği genel bilgi olarak mevcuttur. Tükürükten 

salgılanan peroksidaz sisteminin, H2O2 ile birlikte bir çok mikroorganizmanın artışını ve 

metabolizmasını sınırladığı bilinen tiyosiyonat iyonunu okside ettiği gösterilmiştir. 

Ayrıca oluşan bu kükürt kaynaklı oksidatif ürünler ile mikroorganizmaların artışını ve 

metabolizmalarını engelleyerek, antibakteriyel etki gösteren peroksidaz sistemi, bir 

yandan da, toksik olan H2O2’in, bu reaksiyonda kullanılarak ortamdan 

uzaklaştırılmasını sağlayarak, antioksidatif bir etki de yarattığı belirtilmiştir (9). 
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Tükrük bezi kaynaklı peroksidaz sisteminden başka dişeti oluğundaki 

nötrofillerden kaynaklanan MPO sisteminin de aynı şekilde tükürüğün antibakteriyel 

aktivitesinde önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Periodontal hastalıkta artan 

DOS ile birlikte ağız ortamına MPO akışının arttığı gösterilmiştir. Bunun yanı sıra, 

klorin içeren bir enzim sistemi olan MPO’ın, H2O2’i, peptid bağlarının kopmasını ve 

bakterisidal potansiyeldeki kloraminlerin oluşumunu indüklediği bilinen bir ROT olan 

HOCl’e indirgediği belirtilmiştir (102). MPO, DOS kaynaklı olduğundan, uyku 

sırasında olduğu gibi tükürük ile uzaklaştırılamadığı durumlarda ağızda birikir. Bu 

bilgiler ışığında, Battino ve ark., tükürük akış hızı az olan bireyde, MPO aktivitesinin 

artmış olacağını bildirmişlerdir (9). 

Bu ve benzeri sonuçlar göz önüne alındığında, bazı araştırıcılar, tükürüğün, 

sağlıklı bireylerin ağız ortamını OS’den koruyan, bu antioksidan profilinin, periodontal 

hastalık durumundaki ROT’in artışı ile değiştiğini düşünmektedir (16). 

2.2.5. Periodontal Hastalıklarda Antioksidan Seviyeleri 

Periodontal hastalıklı bireylerde prooksidan/antioksidan oranlarındaki dengenin, 

sağlıklı bireylerden farklı olarak prooksidan lehine kaymasının, bu bireyleri periodontal 

hastalığa yatkın hale getirdiği düşünülmektedir (26). Periodontal hastalıklarda 

antioksidan seviyelerindeki değişikliklerin incelenmesinde serum, plazma, DOS ve 

tükürük gibi vücut sıvılarının kullanılabileceği belirtilmektedir (16). 

Brock ve ark.’ nın 2004 yılında yaptığı araştırmada, periodontal hastalıklı 

bireylerin total AO seviyeleri, DOS, ve tükürük kullanılarak, lokal ve serum ve plazma 

kullanılarak da sistemik olarak incelenmiştir.Bu çalışmanın sonuçlarında, periodontal 

hastalıklı bireylerde gerek lokal gerekse sistemik tüm paremetrelerde sağlıklılara kıyasla 

daha düşük değerler elde edilmiş olmasına karşın sadece, DOS ve plazma değerlerinin 

istatistiksel olarak anlam taşıdığı bulunmuştur (16). 

Benzer şekilde, Chapple ve ark, periodontal hastalıklı bireylerde plazma ve DOS 

total antioksidan seviyelerini incelemişler ve bunların sağlıklı bireylerden anlamlı 

derecede düşük olduğunu bulmuşlardır. Bununla beraber, sağlıklı bireylerin DOS’ da, 

hastalıklı bireylere kıyasla çok yüksek oranda GSH bulunduğunu ifade etmişlerdir. Elde 

edilen bu sonuçları göz önüne alan araştırıcılar, bağlantı epiteli ve onu yıkayan DOS’un, 

tıpkı akciğerlerdeki alveoler epitel ve epiteli örten sıvıda olduğu gibi yüksek oranda 
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GSH içermesinin; GSH’ ın dış ortamla ilişkili olan epitel yüzeylerini koruyucu görevi 

olduğu şeklinde yorumlamışlardır (26). 

İn vitro üretilen ROT’ne karşı, periodontal hastalıklı bireylerden elde edilen 

tükürüğün total AO kapasitesinin incelendiği bir araştırmada ise, tükürüğün üç major 

antioksidanı olan ürik asit, albümin ve askorbik asit miktarları açısından periodontitisli 

bireylerle, sağlıklı bireyler arasında çok fazla bir fark olmadığı saptanmıştır. Buna 

karşın periodontitisli bireylerin TAOK değerlerinin, kontrol grubunun değerlerinden 

daha düşük olduğu bulunmuştur. Araştırıcılar, elde edilen bu sonuçları, bu üç AO’ın, 

SR’lere karşı savunma mekanizmasına eşit oranda katıldığı şeklinde yorumlamışlardır. 

Ayrıca, periodontal hastalığın, hem SR üretiminin artışı; hem de TAOK’ de bir defekt 

nedeniyle, meydana geldiğini öne sürmüşlerdir (37). 

Bireysel AO’lar ve TAOK, AO sistem hakkında bilgi verirken, oksidasyon 

ürünlerinin de, ROT’nin etkinliği hakkında fikir verdiği bilinmektedir. Buna istinaden, 

2003 yılında yapılan bir çalışmada, gingivitis ve periodontitisli 129 bireyin tükürüğünde 

oksidatif hasarı incelemek amacıyla, protein karbonil konsantrasyonu ve AO sistem 

hakkında bilgi edinmek adına da, ürik asit, albümin, askorbat ve TAOK 

değerlendirilmiştir. Bu araştırmada, yüksek CPITN değerlerine sahip hastalarda, düşük 

AO değerlerine ve yüksek protein karbonil konsantrasyonuna rastlandığı rapor 

edilmiştir. Çalışmacılar, bu sonuçları, periodontal hastalığın, artmış oksidatif hasar ve 

azalmış tükürük AO seviyesi ile ilişkili olması şeklinde açıklamışlardır. Ayrıca AO 

seviyeleri açısından cinsiyetler arasında farklılık olduğunu da göstermişlerdir. 

Kadınlarda askorbat ve ürat akış hızının azlığına bağlı olarak TAOK değerlerinin daha 

düşük olduğu bulunmuştur (122). 

Periodontitiste hem lokal hem de sistemik olarak gözlenen OS artışı, 

periodontitisin çeşitli sistemik iltihapsal hastalıklarla ilişkili olduğu düşüncesini akla 

getirmektedir. Chapple ve ark.’nın yaptıkları araştırmada serumda C vitamini, bilirubin 

ve TAOK seviyeleri değerlendirilmiş ve aralarında periodontal hastalık şiddetiyle ters 

orantılı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu bulgular ışığında, araştırıcılar, serum AO 

seviyelerinin yüksek olmasının, periodontal hastalık için koruyucu bir faktör olduğu 

sonucuna varmışlardır (25). 

Periodontal tedavi öncesi ve sonrası TAOK sonuçlarının kıyaslandığı az 

sayıdaki çalışmalardan birinde, periodontitisli bireylerin, başlangıç ve Faz 1 periodontal 

tedavi sonrası, plazma ve DOS’da, TAOK değerlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
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Araştırıcılar, kronik periodontitise sahip bireylerde, tedavi öncesinde elde edilen plazma 

örneklerindeki TAOK değerlerinin, sağlıklı bireylerden farklı olmadığını; buna karşın, 

DOS TAOK değerlerinin kronik periodontitis hastalarında daha düşük olduğunu 

belirtmişlerdir. Kronik periodontitisli bireylerde uygulanan tedavi sonrasında, plazma 

TAOK değerlerinin, tedavi öncesindeki değerlerle farklılık göstermemesine rağmen; 

DOS’nın TAOK miktarının, tedavi öncesi değere göre azaldığı ve sağlıklılarla aynı 

düzeye eriştiği saptanmıştır. Araştırıcılar, sonuç olarak, lokal TAOK’ndeki düşüşün, 

kronik periodontitiste gözlenen artmış ROT aktivitesini yansıttığını ve başarılı 

periodontal tedavi ile normal düzeye ulaşabildiğini bildirmişlerdir (25).  

Benzer şekilde, periodontitisli hastalarda tedavi öncesi ve sonrası, tükürük ve 

DOS’da GSH, GSH-Px ve lipit peroksidasyon seviyerine bakan Tsai ve ark, elde 

ettikleri değerleri, sağlıklı kontrollerle karşılaştırmışlardır. Oksidatif yıkımın ve AO 

seviyesinin birlikte değerlendirildiği bu araştırmada, periodontitisli bireylerde,kontrol 

grubuna kıyasla, artmış lipit peroksidasyon konsantrasyonu ve düşük GSH aktivitesine 

rastlanırken, GSH-Px düzeyinde farklılık gözlenmemiştir. Faz 1 tedavi ile birlikte lipit 

peroksidasyon konsantrasyonu azalırken, GSH miktarı artmışır. Tedavi sonrası 

periodontitisli grubun GPx değerinde ise, tedavi öncesi ve kontrol grubu değerlerine 

kıyasla herhangi farklılık bulunmadığı belirtilmiştir (130). 

Periodontal tedavileri bitmiş, idame fazındaki bireylerle yapılan bir çalışmada 

ise, sistemik ROT düzeyi ile, klinik periodontal durum arasındaki korelasyon 

değerlendirilmiş ve plazma ROT seviyesinin, hastaların klinik ataşman kaybı ile ilişkili 

olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın sonucunda araştırıcılar, sistemik OS artışının, 

periodontal hastalığın ilerleme oranını etkileyebileceğini öne sürmüşlerdir (128).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.  Hasta Seçimi 

Araştırmamıza katılan hastalar; İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Periodontoloji Anabilim Dalı’ na başvuran ve yapılan klinik ve radyolojik inceleme 

sonucunda tüm bölgelerin en az %30’ unda, ≥5 mm klinik ataşman kaybı ve alveoler 

kemik kaybı gözlenen, ileri generalize kronik periodontitis teşhisi konulan 30-50 yaş 

aralığındaki bireylerden cinsiyet ayrımı yapılmadan seçildi. Kontrol grubuna ise 

herhangi bir ataşman kaybı bulunmayan, periodontal olarak sağlıklı, aynı yaş 

aralığındaki bireyler dahil edilmiştir. 

Araştırma kapsamına alınan bireylerin; sistemik olarak sağlıklı, son 6 ay içinde 

profesyonel diştaşı temizliği yaptırmamış ve, antibiyotik, vitamin takviyesi veya ağız 

gargarası kullanmamış olmalarına, sigara kullanan grupta günde en az 10 adet sigara 

içilmesine, sigara içmeyen grupta ise en az 2 yıl önce sigaranın bırakılmış olunmasına, 

kadın hastaların gebe veya laktasyon döneminde olmamalarına dikkat edildi.  

Araştırmamıza 17’si sigara içmeyen, 7’si içen 24 periodontitisli ve 17’si sigara 

içmeyen ve 10’u içen 27 kontrol olmak üzere 51 birey dahil edilmiştir. Araştırma 

kapsamına alınan hastalarda en az 19 diş olmasına, iatrojenik neden olarak periodontal 

hastalığı modifiye edebilecek kötü yapılmış veya zaman içinde uyumlarını yitirmiş 

herhangi bir hatalı restorasyonun, aktif çürüğün, yarı gömük yirmi yaş dişinin, enfekte 

residüel köklerin, besin gömülmesinin, periodontal veya endodontal lezyonun 

bulunmamasına özen gösterildi. 

3.2. Biyokimyasal Değerlendirmeler 

Çalışmamızda total antioksidan değerlerinin biyokimyasal olarak belirlenmesi 

amacıyla, çalışma grubunda tedavi öncesi ve tedavi sonrası 2. ve 6. aylarda ve kontrol 

gruplarından ise bir kereye mahsus tükürük ve kan örnekleri alınarak, laboratuar 

işlemleri gerçekleştirildi. 

3.2.1.  Tükürük Toplanması 

Hastalardan ağız bakımlarını bir gece önceden gerçekleştirerek, en az sekiz saat 

açlık olacak şekilde, sabah erken saatte kliniğe gelmeleri istendi. Hastalardan herhangi 
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bir uyarandan uzak olacak şekilde kliniğin sakin bir yerinde oturur pozisyonda 5 dakika 

boyunca yutkunmayarak, ağızlarında biriken tükürüğü verilen kaba aktarmaları istendi. 

Toplanan tükürük miktarı not edildikten sonra kullanılacak kitin kullanım talimatlarına 

uygun olacak şekilde herhangi bir işlemden geçirilmeden ependorflara aktarılarak 

çalışma günene kadar -80 °C’ de saklandı. 

3.2.2.  Plazma Toplanması 

Hastalardan aç karnına lityum heparinli vacutainer tüp ile venöz kan toplandı. 

Toplanan kanlar  1000xg’ de 4°C’ de 10 dakika santrifüj edildikten sonra üstteki 

plazma kısmı alttaki çökmüş tabakaya zarar vermeden ependorflara aktarılıp – 80°C’ de 

çalışma gününe kadar saklandı. 

3.2.3.  Tükürük Ve Plazmada Total Antioksidan Kapasitenin Ölçümü 

Çalışmamızda tükürük ve plazmadaki total antioksidan kapasite ölçümü 

Cayman Antioxidant Assay Kit (709001)* kullanılarak ölçülmüştür. Deney günü – 80 

dereceden çıkarılan örnekler, çözüldükten sonra ependorflara aktarılıp plazma 1/20, 

tükürük ise 1/2 oranında olacak şekilde kitin tampon çözeltisiyle seyreltildi.  

Bu şekilde hazırlanmış olan örnekler kullanılarak, labaratuar işlemleri kitin 

kullanım klavuzunda ifade edildiği şekilde gerçekleştirildi ve işlem sonrası ortaya çıkan 

rengin optik dansitesi, Tecan marka ELISA okuyucusunda (micro plate reader) 405 nm 

absorbansta değerlendirildi(Şekil 3-1). Ayrıca kitlerin standartları, tükürük ve 

plazmadaki TAOK’nin belirlenmesinde rehber olarak kullanılmak üzere hazırlandı. Bu 

standartların ortalama absorbansları, final Troloks konsantrasyonlarının fonksiyonu 

olarak tespit edildi. 405 nm absorbanstaki standart eğri ve denklemi bulundu (Şekil 3-

2).  

 

 

 

 

 

* Cayman Chemical Company, Michigan USA  
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Şekil 3-1: H2O2’ye plazma ve tükürük TAOK cevabının kolorometrik gözlendiği plate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-2: Troloks standart eğrisi 

Buna göre örneklerdeki okunan değerlerin antioksidan konsantrasyonları 

denklem 1’de verilen denkleme göre hesaplanmıştır. 

 

                                 örneğin ortalama absorbansı-y kesişeni    

Antioksidan (mM) =           ________________________________ ×  seyreltme 

                                                                eğim 

Denklem 1: Antioksidan Konsantrasyonlarının Hesaplanması 
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0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35



 28

3.3. Klinik Değerlendirmeler 

 Çalışmamızda plak indeksi (Pİ), gingival indeks (Gİ), sondalamada kanama (SK), 

sondalanabilir cep derinliği (SCD), dişeti kenar konumu (DKK), klinik ataşman düzeyi 

(KAD), ölçülmüştür. Tüm klinik indeks ve ölçümler, kontrol grubunda bir kereye 

mahsus;  çalışma grubunda ise, başlangıçta, tedavi sonrası 2. ve 6. ayda olmak üzere üç 

kere gerçekleştirildi. Ölçümler aynı araştırmacı tarafından Williams tipi periodontal 

sonda. kullanılarak gerçekleştirildi. 

3.3.1. Plak İndeksi (Pİ)  

Modifiye aproksimal plak indeksi temel alınarak dişlerin vestibül ve oral 

yüzeylerinde; mesial, distal ve orta nokta olmak üzere toplam 6 bölgede var ( + ), yok ( 

- ) şeklinde sondanın ucunun dişin üstünde gezdirilmesi ve/veya gözle 

değerlendirilmiştir (131). 

3.3.2.  Gingival İndeks (Gİ) (Löe ve Silness, 1963) 

Dişeti iltihabının şiddetini ve miktarını belirlemek için dişlerin vestibül ve oral 

yüzeylerinde; mesial, distal ve orta nokta olmak üzere toplam 6 bölgede gözle ve 

sondla değerlendirilerek puanlanır (96) 

3.3.3.  Sondalanabilir Cep Derinliği (SCD) 

Dişlerin vestibül ve oral yüzeylerinde; mesial, distal ve orta nokta olmak üzere 

toplam 6 bölgede dişeti oluğunda belli bir direnç hissedene kadar periodontal sonda 

yerleştirilerek cep tabanı ile dişeti kenarı arasındaki mesafe mm olarak ölçüldü. 

3.3.4.  Sondalamada Kanama (SK) 

Dişlerin vestibül ve oral yüzeylerinde; mesial, distal ve orta nokta olmak üzere 

toplam 6 bölgede var ( + ), yok ( - ) şeklinde sondalama sonrası kanama gözle 

değerlendirilmiştir. 

3.3.5.  Dişeti Kenar Konumu (DKK) 

Dişlerin vestibül ve oral yüzeylerinde; mesial, distal ve orta nokta olmak üzere 

toplam 6 bölgede dişeti kenarı ile mine - sement sınırı arasındaki mesafe periodontal 

sonda ile mm olarak ölçüldü. 

 

* Hu-Friedy PW, Chicago-Illınois, ABD 
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3.3.6.  Klinik Ataşman Düzeyi (KAD) 

Dişlerin vestibül ve oral yüzeylerinde; mesial, distal ve orta nokta olmak üzere 

toplam 6 bölgede dişeti oluğunda belli bir direnç hissedene kadar periodontal sonda 

yerleştirilerek cep tabanı ile mine – sement sınırı arası mesafe mm olarak ölçüldü. 

3.4. Araştırma Planı 

3.4.1.  Çalışma ve Kontrol Grupları 

Araştırmaya katılan toplam 51 birey ikisi kontrol, ikisi çalışma grubuna dahil 

olmak üzere dört grupta incelendi: 

Çalışma grupları: 

1. KP: Sigara İçmeyen Kronik Periodontitis Grubu (n = 17) 

2. KP-S: Sigara İçen Kronik Periodontitis Grubu (n = 7) 

Kontrol grupları: 

3. S: Sigara İçmeyen Sağlıklı Grup (n = 17) 

4. S-S: Sigara İçen Sağlıklı Grup (n = 10) 

3.4.2.  Klinik İşlemler 

Araştırma kapsamında yapılan tüm klinik ve biyokimyasal değerlendirmeler ile 

yapılan tedavi işlemlerinin sıralaması Şekil 3-4’de ve uygulanan ölçümlerin 

kaydedildiği indeks formu ise Şekil 3-5’ de görülmektedir. 

Hem kontrol ve hem de çalışma guruplarında; başlangıçta tükürük ve kan 

örneklerinin alınmasından sonra Pİ, Gİ, SK, SCD, DKK, KAD ölçümleri yapıldı. 

Çalışma grubundaki bireylere ise, bu işlemleri takiben; diş yüzeyi temizliği ve polisaj 

işlemlerinin uygulanmasının yanısıra, ağız bakımı eğitimi verildi. Bu seanstan sonra 

çalışma grubundaki bireylere, birer hafta aralıklarla olacak şekilde ve toplam iki haftada 

bitirilmek üzere, lokal anestezi altında kök yüzeyi düzleştirme işlemleri gerçekleştirildi. 

Başlangıç tedavisinden sonra 2. ve 6. aylarda çalışma gurubunda Pİ, Gİ, SK, 

SCD, DKK, KAD ölçümleri ve tükürük ve plazma örneklerinin toplanması işlemleri 

tekrarlanmıştır.  
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Şekil 3-3: Araştırma Planı 

 

 

0. Gün

14. Gün

Tedavi sonrası 2.Ay

Tedavi sonrası 6.Ay

• Tükürük ve kan      

örneklerinin alınması

• Klinik indeks ve ölçümlerin 

yapılması

• Kronik Periodontitisli
gruplarda ağız bakım eğitimi, 

diştaşı temizliği işlemleri

• Periodontal başlangıç
tedavisinin tamamlanması

• Tükürük ve kan örneklerinin 

alınması, klinik indeks ve 

ölçümlerin yapılması

• Tükürük ve kan örneklerinin   

alınması, klinik indeks ve 

ölçümlerin yapılması
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  Şekil 3-4: Araştırmada kullanılan indeks ve ölçüm formu 

             İ.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI 

                                                    DOKTORA ARAŞTIRMA FORMU 

Doktora Öğrencisi: Gökçen Ateş 

Tez Danışmanı:Prof. Dr. A. Gülden Işık 

HASTA ADI-SOYADI:                                                      Protokol No: 

 Cinsiyet:                                                                              Grup No: 

  Yaş:                                                                                     Ölçüm No: 

  Sigara kullanımı:                                                               Tarih: 

                                                         PLAK ÖLÇÜMÜ 

 

 

 

 

 

         GİNGİVAL İNDEKS 

 

 

 

 

 

SONDALANABİLİR CEP DERİNLİĞİ 
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                                                  DİŞETİ KENAR KONUMU 
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3.5.  İstatistiksel Analizler 

Çalışma verileri değerlendirilirken, süreklilik gösteren değişkenler ortalama, 

standart sapma; sayılabilir ve kesikli değişkenler ise, frekans ve yüzde olarak verildi. 

Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare testi kullanıldı. Parametik 

varsayımların sağlanıp sağlanmadığını test etmek için, Kolmogorov- Smirnov testi 

uygulandı. Ölçüm tipi niceliksel verilerin, üç veya daha fazla bağımsız grubun, 

parametrik test varsayımlarının sağlanmaması halinde, Kruskal Wallis Varyans Analizi 

kullanılırken; niceliksel verilerin, iki bağımsız grubun parametrik test varsayımlarının 

sağlanmaması halinde ise, grupların karşılaştırmasında, Mann Whitney U Testi 

kullanılmıştır. Ölçüm tipi niceliksel verilerin, üç veya daha fazla bağımsız grubun 

parametrik test varsayımlarının sağlanması halinde ANOVA testi ve niceliksel verilerin, 

iki bağımsız grubun parametrik test varsayımlarının sağlanması halinde ise, grupların 

karşılaştırmasında, Student t Testi kullanılmıştır. Grup içi karşılaştırmalar, toplu olarak 

Friedman testi ile bakıldı. Her bir grubun önce ve sonra karşılşatırmaları ise, Wilcoxon 

Sign Test, iki ölçüm verisinin parametrik test varsayımlarının sağlanması halinde ise, 

Paired Sample t Test uygulanmıştır. ANOVA testi sonucunda anlamlı farklılık 

bulunması halinde, grupların ikili karşılaştırmalarında Tukey Çoklu Karşılaştırma Testi 

kullanılmıştır. Tüm bunların yanında, değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için de, 

Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 iki yönlü 

olarak kabul edilmiştir.  
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4. BULGULAR 

4.1. Demografik Özelliklerin İncelenmesi 

Araştırmamıza 27 (%53)’si kontrol, 24 (%47)’ü çalışma grubuna ait olmak üzere 

toplam 51 birey dahil edilmiştir. Hasta ve kontrol grubu dağılımı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,674) (Tablo 4-1). 

Tablo 4-1: Çalışmadaki birey sayısı ve yüzdesi 

    n Yüzde(%) χ2 pa 

Çalışma/Kontrol 
Çalışma Grubu 24 47,1 

0.176 0.674 
Kontrol Grubu 27 52,9 

  Toplam 51 100     

a. Ki-Kare Testi 

 

Çalışma grubunun yaş ortalaması 41, kontrol grubunun yaş ortalaması ise 33’tür. 

Çalışma grubunun yaş ortalaması, kontrol grubunun yaş ortalamalasından, istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde daha yüksektir (p=0,0001) (Tablo 4-3).  

Kontrol grubuna 17 (%71) sigara kullanmayan ve 7 (%29) sigara kullanan; 

çalışma grubuna ise 17 (%63) sigara kullanmayan ve 10 (%37) sigara kullanan birey 

dahil edilmiş olup; grupların sigara kullanımı dağılımları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,552) (Tablo 4-2). 

Kontrol grubunda 18 (%67) kadın, 9 (%33) erkek; çalışma grubunda 8 (%33) 

kadın, 16 (%67) erkek birey çalışmaya dahil edilmiş olup; iki grup arasındaki farklılık 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,017) (Tablo 4-2). 

Tablo 4-2: Hasta ve kontrol grubunun cinsiyet ve sigara durumu karşılaştırması 

    Hasta Grup Kontrol Grup     
    n Yüzde n Yüzde χ2 pa 

Cinsiyet 
Kadın 8 33,3 18 66,7 

5,649 0,017 
Erkek 16 66,7 9 33,3 

Sigara Durumu 
Sigara Kullanımı (-) 17 70,8 17 63,0 

0,354 0,552 
Sigara Kullanımı (+) 7 29,2 10 37,0 

a. Pearson Chi-Square Testi 
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Çalışma grubunun sigara paket/yıl ortalaması 18 ve kontrol grubunun sigara 

paket/yıl ortalaması 8’dir. Çalışma grubunun sigara paket/yıl ortalaması kontrol 

grubunun sigara paket/yıl ortalamasından ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek 

bulunmuştur (p=0,009) (Tablo 4-3). 

Tablo 4-3:Hasta ve kontrol grubunun yaş ve sigara paket/yıl karşılaştırması 

  Hasta Grup Kontrol Grup   

  Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

pa 

Yaş 41,46 ± 6,079 33,19 ± 3,317 0,0001 

Sigara (Paket/YIL) 18,71 ± 9,142 8,44 ± 4,894 0,009 

a. Student t Test 

 

Klinik veriler öncelikle kontrol ve çalışma grubu olarak; daha sonra da, sigara 

içen ve içmeyen iki alt gruba ayrılarak incelendi (Şekil 4-1). Araştırmamıza, KP 

grubuna ait 17 (%33), KP-S grubuna ait 7 (%14), S grubuna ait 17 (%33) ve S-S 

grubuna ait 10 (%19,6) birey dahil edilmiştir. Grupların dağılımı arasında istatistiksel 

fark bulunmamaktadır (p=0,111) (Tablo 4-4). 

Tablo 4-4: Gruplara ait frekans incelemesi 

    n Yüzde χ2 pa 

Grup 

KP 17 33,3 

6,02 0,111 
KP-S 7 13,7 
S 17 33,3 

S-S 10 19,6 

  Toplam 51 100     

a. Ki-Kare Testi 
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Şekil 4-1: Gruplara ait yüzde dağılımı 

 

4.2. Plak İndeksi Verilerinin İncelemesi 

4.2.1. Grup İçi 0., 2.ve 6. Ay Pİ Karşılaştırması 

Plak indeksi 0., 2. ve 6 ay değişkenleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

bir farklılık bulunmaktadır (p=0,0001) (Tablo 4-5). 

Tablo 4-5: Grup içi Pİ çoklu karşılaştırması  

 

Ranks 

 Ortalama Rank 

0.ay Plak İndeksi  2,45 

2.ay Plak İndeksi  1,95 

6.ay Plak İndeksi  1,60 

Test Statistics
a
 

N 51 

Ki-Kare 40,232 

df 2 

p 0,0001 

a. Friedman Test 
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4.2.1.1. KP Grubunda 0., 2. ve 6. Ay Pİ Karşılaştırması 

KP grubunda 6. ay Pİ ortalaması 2. ve 0. aydan (p=0.007, p=0.005) 2. ay Pİ 

ortalaması da 0.aydan (p=0.0001) istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak 

şekilde azalmış bulunmuştur (Tablo 4-6). 

Tablo 4-6: KP grubunda 0.,2. ve 6. ay Pİ incelemesi 

  Z pa 

2. ay Pİ – 0. ay Pİ -3,621 0,0001 

6. ay Pİ – 0.ay Pİ -2,817 0,005 

6. ay Pİ – 2 .ay Pİ -2,689 0,007 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

4.2.1.2. KP-S Grubunda 0., 2. ve 6. Ay Pİ Karşılaştırması 

KP-S grubunda 6.ay ile 2.ay Pİ ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.176). 

KP-S grubunda 2. ay Pİ ortalaması, 0. aydan ve 6. ay Pİ ortalaması 0. aydan 

istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde azalmış bulunmuştur(p=0.018) (Tablo 4-7). 

Tablo 4-7: KP-S grubunda Pİ 0., 2. ve 6. ay incelemesi 

  Z pa 

2. ay Pİ – 0. ay Pİ  -2,366 0,018 

6. ay Pİ – 0. ay Pİ -2,366 0,018 

6. ay Pİ – 2. ay Pİ  -1,352 0,176 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

4.2.2.  Gruplar Arası Başlangıç Pİ İncelemesi 

• KP ve KP-S grupları ile S ve S-S gruplarının arasında 0.ay Pİ ortalaması 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,534, 

p=0,334).  

• KP grubunun 0.ay Pİ ortalaması, S ve S-S gruplarının Pİ ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur 

(p=0.0001).  

• KP-S grubunun 0.ay Pİ ortalaması, S ve S-S gruplarının Pİ ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur 

(p=0.0001) (Tablo 4-8).  
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Tablo 4-8: Gruplara göre Pİ incelemesi 

  KP KP-S S S-S     

  Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Test 
Değeri 

p 

0.ay Pİ 0,79 0,151 0,75 0,147 0,27 0,039 0,25 0,028 χ2=37,796 0.0001a 

2.ay Pİ 0,31 0,150 0,31 0,091         Z=-0,603 0,546b 

6.ay Pİ 0,39 0,675 0,27 0,127         Z=-0,699 0,485b 

a. Kruskal-Wallis Test             b.Mann-Whitney U Test 

 

4.2.3. KP ve KP-S Gruplarının Tedavi Sonrası 2. ve 6. Ay Pİ Karşılaştırması 

KP grubunun 2.ay Pİ ortalaması ile KP-S grubunun 2.ay Pİ ortalaması arasında 

ve KP grubunun 6.ay Pİ ortalaması ile KP-S grubunun 6.ay Pİ ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır(p=0,546, p=0,485)(Tablo 4-8). 

4.2.4. Kontrol Grupları ile Çalışma Gruplarının 2. Ay ve 6. Ay Pİ Karşılaştırması 

4.2.4.1.  S Grubu ile KP Grubunun 2. Ay ve 6. Ay Pİ Karşılaştırması 

S grubunun Pİ ortalaması ile KP grubunun 2. ve 6.ay Pİ ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.634, p=0.160).  

4.2.4.2. S-S Grubu ile KP Grubunun 2. Ay ve 6. Ay Pİ Karşılaştırması  

S-S grubunun Pİ ortalaması ile KP grubunun 2. ve 6.ay Pİ ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.223, p=0.286). 

4.2.4.3.  S Grubu ile KP-S Grubunun 2. Ay ve 6. Ay Pİ Karşılaştırması  

S grubunun Pİ ortalaması ile KP-S grubunun 2. ve 6.ay Pİ ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.234, p=0.619). 

4.2.4.4. S-S Grubu ile KP-S Grubunun 2. Ay ve 6. Ay Pİ Karşılaştırması  

S-S grubunun Pİ ortalaması ile KP grubunun 2. ve 6.ay Pİ ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.193, p=0.740). 
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Şekil 4-2: Gruplara ait tedavi öncesi ve sonrası Pİ ortalamalarının zamana göre dağılımı 

4.3.  Gingival İndex İncelemesi 

4.3.1. Grup İçi 0., 2. ve 6. Ay Gİ Karşılaştırması 

Gingival index 0., 2. ve 6. ay  değişkenleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p=0,0001) (Tablo 4-9). 

Tablo 4-9: Grup içi Gİ çoklu karşılaştırması 

Ranks 

 

Ortalama Rank 

0.ay Gingival İndex  2,47 

2.ay Gingival İndex  1,90 

6.ay Gingival İndex  1,63 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.1. KP Grubunda 0. , 2. ve 6. Ay Gİ Karşılaştırması 

KP grubunda 6. ay Gİ ortalaması 2. ay Gİ ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde düşüktür (p=0.011). 

Test Statistics
a
 

N 51 

Ki-Kare 40,936 

df 2 

p 0,0001 

a. Friedman Test 
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KP grubunda 2.ay Gİ ortalaması, 0.ay Gİ ortalamasından ve 6.ay Gİ ortalaması, 

0.ay Gİ ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde olacak şekilde düşük 

bulunmuştur (p=0.0001)v(Tablo 4-10). 

Tablo 4-10: KP grubunda 0., 2. ve 6. ay Gİ karşılaştırması 

  Z pa 

2.ay Gİ – 0.ay Gİ  -3,621 0,0001 

6.ay Gİ – 0.ay Gİ  -3,621 0,0001 

6.ay Gİ – 2.ay Gİ  -2,586 0,011 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

4.3.1.2. KP-S Grubunda 0., 2. ve 6. Ay Gİ Karşılaştırması 

KP-S grubunda 6. ay Pİ ortalaması 2. ve 0. aydan (p=0.028, p=0.018) 2. ay Pİ 

ortalaması da 0.aydan (p=0.018) istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde azalmış 

bulunmuştur (Tablo 4-11). 

 

Tablo 4-11: KP-S grubunda 0., 2. ve 6. ay Gİ karşılaştırması 

  Z pa 

2.ay Gİ – 0.ay Gİ  -2,366 0,018 

6.ay Gİ – 0.ay Gİ  -2,366 0,018 

6.ay Gİ – 2.ay Gİ  -2,201 0,028 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

4.3.2.  Gruplar Arası Başlangıç Gİ İncelemesi 

• KP grubunun 0.ay Gİ ortalaması, KP-S grubunun 0.ay Gİ ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur 

(p=0,001). 

• S grubunun Gİ ortalaması ile S-S grubunun Gİ ortalaması arasında istatistiksel 

olarak anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur (p=0,029). 

• KP grubunun 0.ay Gİ ortalaması, S ve S-S gruplarının Gİ ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur. 

(p=0.0001).  
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• KP-S grubunun 0.ay Gİ ortalaması, S ve S-S gruplarından istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur (p=0.003, p=0.002) 

(Tablo 4-12). 

Tablo 4-12: Gruplara gore Gİ incelemesi 

  KP KP-S S S-S     

  Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Test 
Değeri 

p 

0.ay Gİ 1,59 0,249 0,84 0,479 0,13 0,080 0,07 0,031 χ2=39,303 0.0001a 

2.ay Gİ 0,78 0,262 0,40 0,292         Z=-2,636 0,008b 

6.ay Gİ 0,65 0,292 0,31 0,315         Z=-2,445 0,014b 

a. Kruskal-Wallis Test             b.Mann-Whitney U Test 

 

4.3.3. KP ve KP-S Gruplarının Tedavi Sonrası 2. ve 6. Ay Gİ Karşılaştırması 

KP grubunun 2.ay Gİ ortalaması, KP-S grubunun 2.ay Gİ ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde; 6.ay Gİ ortalaması da, KP-S grubunun 6.ay Gİ 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur  

(p=0,008, p=0,014) (Tablo 4-12). 

4.3.4. Kontrol Grupları ile Çalışma Gruplarının 2.Ay ve 6. Ay Gİ Karşılaştırması 

4.3.4.1. S Grubu ile KP Grubunun 2. ve 6. Ay Gİ Karşılaştırması 

S grubunun Gİ ortalaması KP grubunun 2. ve 6.ay Gİ ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde düşük bulunmuştur (p=0.0001, 

p=0.01).  

4.3.4.2. S-S Grubu ile KP Grubunun 2. ve 6. Ay Gİ Karşılaştırması 

S-S grubunun Gİ ortalaması KP grubunun 2. ve 6.ay Gİ ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde düşük bulunmuştur (p=0.0001,).  

4.3.4.3. S Grubu ile KP-S Grubunun 2. ve 6. Ay Gİ Karşılaştırması 

S grubunun Gİ ortalaması, KP-S grubunun 2. ay Gİ ortalamasından istatistiksel 

olarak anlamlı olacak şekilde düşük bulunmuştur (p=0.014).  

S grubunun Gİ ortalaması ile KP-S grubunun 6.ay Gİ ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.135).  
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4.3.4.4. S-S Grubu ile KP-S Grubunun 2. ve 6. Ay Gİ Karşılaştırması 

S-S grubunun Gİ ortalaması KP-S grubunun 2.ay Gİ ortalamasından istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde düşük bulunmuştur (p=0.006).  

S-S grubunun Gİ ortalaması KP-S grubunun 6.ay Gİ ortalamasından istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p=0.019).  

 

 

Şekil 4-3: Gruplara ait tteadavi öncesi ve sonrası Gİ ortalamalarının zamana gore 
dağılımı 

4.4. Sondalamada Kanama İncelemesi 

4.4.1. Grup İçi 0., 2.ve 6. Ay SK Karşılaştırması 

Sondalamada kanama 0., 2. ve 6. ay  değişkenleri arasında istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p=0,0001) (Tablo 4-13). 
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Tablo 4-13: Grup içi SK çoklu karşılaştırması 

Ranks 

 
Ortalama Rank 

0. ay Sondalamada Kanama  2,45 

2. ay Sondalamada Kanama  1,88 

6. ay Sondalamada Kanama  1,67 

 

 

 

 

 

4.4.1.1. KP Grubunun 0., 2.ve 6. Ay SK Karşılaştırması 

KP grubunda 6. ay SK ortalaması 2. ay SK ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde düşüktür (p=0.035). 

KP grubunda 2.ay SK ortalaması, 0.ay SK ortalamasından ve 6.ay SK 

ortalaması, 0.ay SK ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde olacak şekilde 

düşük bulunmuştur (p=0.0001) (Tablo 4-14). 

Tablo 4-14: KP grubunda 0., 2. ve 6.ay SK karşılaştırması 

  Z pa 

2. ay SK – 0. ay SK -3,621 0,0001 

6. ay SK – 0. ay SK -3,574 0,0001 

6. ay SK – 2. ay SK -2,107 0,035 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

4.4.1.2. KP-S Grubunda 0., 2. ve 6. Ay SK Karşılaştırması 

KP-S grubunda 6.ay SK ortalaması, 2. ve 0.ay SK ortalamasından; 2.ay SK 

ortalaması ise 0. ay SK ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmış 

bulunmuştur (p=0.063, p=0.018,p=0.018) (Tablo 4-15). 

 

Test Statistics
a
 

N 51 

Ki-Kare 35,583 

df 2 

P 0,0001 

a. Friedman Test 
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Tablo 4-15: KP-S grubunda 0., 2. ve 6. ay SK karşılaştırması 

  Z pa 

2. ay SK – 0. ay SK -2,366 0,018 

6. ay SK – 0. ay SK -2,366 0,018 

6. ay SK – 2. ay SK -1,859 0,063 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

4.4.2. Gruplar Arası Başlangıç SK İncelemesi 

• KP ve KP-S grupları ile S ve S-S gruplarının arasında 0.ay SK ortalaması 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,153, 

p=0,108).  

• KP grubunun 0.ay SK ortalaması, S ve S-S gruplarının SK ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur 

(p=0.0001).  

• KP-S grubunun 0.ay SK ortalaması, S ve S-S gruplarının SK ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur 

(p=0.0001)(Tablo 4-16). 

Tablo 4-16: Gruplara göre SK incelemesi 

  KP KP-S S S-S     

  Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Test 
Değeri 

p 

0.ay SK 0,80 0,174 0,64 0,210 0,13 0,085 0,08 0,053 χ2=38,595 0.0001a 

2.ay SK 0,48 0,125 0,38 0,167         Z=-1,493 0,136b 

6.ay SK 0,45 0,159 0,34 0,141         Z=-1,620 0,105b 

a. Kruskal-Wallis Test             b.Mann-Whitney U Test 

 

4.4.3. KP ve KP-S Gruplarının Tedavi Sonrası 2. ve 6. Ay SK Karşılaştırması 

KP grubunun 2.ay SK ortalaması ile KP-S grubunun 2.ay SK ortalaması 

arasında ve KP grubunun 6.ay SK ortalaması ile KP-S grubunun 6.ay SK ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,136, p=0,105) 

(Tablo 4-16). 
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4.4.4. Kontrol Grupları ile Çalışma Gruplarının 2. ve 6. Ay SK Karşılaştırması 

4.4.4.1. S Grubu ile KP Grubunun 2.ve 6. Ay SK Karşılaştırması 

S grubunda SK ortalaması, KP grubunun 2. ve 6. ay SK ortalamalarından, 

istatistiksel olarak ileri düzeyde olacak şekilde düşük bulunmuştur (p=0.0001).  

4.4.4.2. S-S Grubu ile KP Grubunun 2. ve 6. Ay SK Karşılaştırması 

S-S grubunda SK ortalaması, KP grubunun 2. ve 6. ay SK ortalamalarından, 

istatistiksel olarak ileri düzeyde olacak şekilde düşük bulunmuştur (p=0.0001). 

4.4.4.3. S Grubu ile KP-S Grubunun 2. ve 6. Ay SK Karşılaştırması 

S grubunda SK ortalaması, KP-S grubunun 2. ve 6. ay SK ortalamalarından, 

istatistiksel olarak ileri düzeyde olacak şekilde düşük bulunmuştur (p=0.002). 

4.4.4.4. S-S Grubu ile KP-S Grubunun 2.ve 6. Ay SK Karşılaştırması 

S-S grubunda SK ortalaması, KP-S grubunun 2. ve 6. ay SK ortalamalarından, 

istatistiksel olarak ileri düzeyde olacak şekilde düşük bulunmuştur (p=0.0001). 

 

Şekil 4-4: Gruplara ait tedavi öncesi ve sonrası SK ortalamalarının zamana gore dağılımı 

4.5. Sondalanabilir Cep Derinliği İncelemesi 

4.5.1. Grup İçi 0., 2. ve 6. Ay SCD Karşılaştırması 

Sondalanabilir cep derinliği 0., 2. ve 6. ay değişkenleri arasında istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p=0,0001) (Tablo 4-17). 
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Tablo 4-17: Grup içi SCD çoklu karşılaştırması 

Ranks 

 
Ortalama Rank 

0.ay Sondalanabilir Cep Derinliği  2,47 

2.ay Sondalanabilir Cep Derinliği  1,94 

6.ay Sondalanabilir Cep Derinliği  1,59 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.1. KP Grubunda 0., 2. ve 6. Ay SCD Karşılaştırması 

KP grubunda 6. ay SCD ortalaması 2. ay SCD ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde düşüktür (p=0.012). 

KP grubunda 2.ay SK ortalaması, 0.ay SCD ortalamasından ve 6.ay SK 

ortalaması, 0.ay SCD ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak 

şekilde düşük bulunmuştur (p=0.0001) (Tablo 4-18). 

Tablo 4-18: KP grubunda 0., 2. ve 6. ay SCD karşılaştırması 

  Z pa 

2.ay SCD – 0.ay SCD  -3,621 0,0001 

6.ay SCD – 0.ay SCD  -3,621 0,0001 

6.ay SCD – 2.ay SCD  -2,509 0,012 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

4.5.1.2. KP-S Grubunda 0., 2. ve 6. Ay SCD Karşılaştırması 

KP-S grubunda 6.ay SK ortalaması, 2. ve 0.ay SCD ortalamasından ve 2.ay SK 

ortalaması, 0.ay SCD ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük 

bulunmuştur (p=0.018) (Tablo 4-19). 

Test Statistics
a
 

N 51 

Ki-Kare 42,750 

df 2 

P 0,0001 

a. Friedman Test 
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Tablo 4-19: KP-S grubunda 0., 2. ve 6. ay SCD karşılaştırması 

  Z pa 

2.ay SCD – 0.ay SCD -3,621 0,0001 

6.ay SCD – 0.ay SCD -3,621 0,0001 

6.ay SCD – 2.ay SCD -2,509 0,012 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

4.5.2. Gruplar Arası Başlangıç SCD İncelemesi 

• KP-S grubunun 0.ay SCD ortalaması KP grubunun 0.ay SCD ortalamasından 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0,011). 

• S grubu ile S-S grubunun SCD ortalamaları arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,151). 

• KP grubunun 0.ay SCD ortalaması, S ve S-S gruplarının SCD ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur 

(p=0.0001).  

• KP-S grubunun 0.ay SCD ortalaması, S ve S-S gruplarının SCD 

ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek 

bulunmuştur (p=0.0001) (Tablo 4-20). 

Tablo 4-20: Gruplara göre SCD incelemesi 

  KP-Sigara (-) KP-Sigara (+) Sağlıklı-Sigara (-) Sağlıklı-Sigara (+)     

  Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Test 
Değeri 

p 

Sondalanabilir Cep 
Derinliği (0.ay) 

3,31 0,494 3,92 0,371 1,50 0,051 1,53 0,050 χ2=39,521 0.0001a 

Sondalanabilir Cep 
Derinliği (2.ay) 

2,52 0,326 3,18 0,376         Z=-3,017 0,003b 

Sondalanabilir Cep 
Derinliği (6.ay) 

2,43 0,313 2,95 0,252         Z=-3,177 0,001b 

a. Kruskal-Wallis Test             b.Mann-Whitney U Test 

 

4.5.3. KP ve KP-S Gruplarının Tedavi Sonrası 2. ve 6. Ay SCD Karşılaştırması 

KP-S grubunun 2. ve 6. ay SCD ortalamaları, KP grubunun 2. ve 6. ay SCD 

ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde olacak şekilde yüksek bulunmuştur 

(p=0,003, p=0,001) (Tablo 4-20). 
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4.5.4. Kontrol Grupları ile Çalışma Gruplarının 2. ve 6. Ay SCD Karşılaştırması 

4.5.4.1. S Grubu ile KP Grubunun 2. ve 6. Ay SCD Karşılaştırması 

S grubunun SCD ortalaması KP grubunun 2. ve 6.ay SCD ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde düşük bulunmuştur (p=0.0001).  

4.5.4.2. S-S Grubu ile KP Grubunun 2. ve 6. Ay SCD Karşılaştırması 

S-S grubunun SCD ortalaması KP grubunun 2. ve 6.ay SCD ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde düşük bulunmuştur (p=0.0001).  

4.5.4.3. S Grubu ile KP-S Grubunun 2. ve 6. Ay SCD Karşılaştırması 

S grubunun SCD ortalaması KP-S grubunun 2. ve 6.ay SCD ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde düşük bulunmuştur (p=0.0001).  

 

4.5.4.4. S-S Grubu ile KP-S Grubunun 2.ve 6. Ay SCD Karşılaştırması 

S-S grubunun SCD ortalaması KP-S grubunun 2. ve 6.ay SCD ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde düşük bulunmuştur (p=0.0001).  

 

Şekil 4-5: Gruplara ait tedavi öncesi ve sonrası SCD ortalamalarının zamana gore 
dağılımı 



 49

4.6. Klinik Ataşman Düzeyi İncelemesi İncelemesi 

4.6.1. Grup İçi 0., 2. ve 6. Ay KAD Karşılaştırması 

Klinik ataşman düzeyi incelemesi 0., 2. ve 6. ay değişkenleri arasında istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p=0,0001) (Tablo 4-21). 

Tablo 4-21: Grup içi KAD çoklu karşılaştırması 

Ranks 

 
Ortalama Rank 

0.ay Klinik Ataşman Düzeyi  2,45 

2.ay Klinik Ataşman Düzeyi  1,92 

6.ay Klinik Ataşman Düzeyi  1,63 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1.1. KP Grubunda 0., 2.ve 6. Ay KAD Karşılaştırması 

KP grubunda 6. ay KAD ortalaması 2. ay SK ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde düşüktür (p=0.014). 

KP grubunda 2.ay KAD ortalaması, 0.ay KAD ortalamasından ve 6.ay KAD 

ortalaması, 0.ay KAD ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak 

şekilde düşük bulunmuştur (p=0.0001) (Tablo 4-22). 

Tablo 4-22: KP grubunda 0., 2. ve 6. ay KAD karşılaştırması 

  Z pa 

2.ay KAD – 0.ay KAD -3,527 0,0001 

6.ay KAD – 0.ay KAD -3,621 0,0001 

6.ay KAD – 2.ay KAD -1,477 0,014 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statistics
a
 

N 51 

Ki-Kare 38,553 

df 2 

P 0,0001 

a. Friedman Test 
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4.6.1.2. KP-S Grubunda 0., 2.ve 6. Ay KAD Karşılaştırması 

KP-S grubunda 6.ay KAD ortalaması, 2. ve 0.ay KAD ortalamasından ve 2.ay 

KAD ortalaması, 0.ay KAD ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük 

bulunmuştur ( p=0.018) (Tablo 4-23). 

 

Tablo 4-23: KP-S grubunda 0., 2.ve 6. ay KAD karşılaştırması 

  Z pa 

2.ay KAD – 0.ay KAD -2,366 0,018 

6.ay KAD – 0.ay KAD -2,366 0,018 

6.ay KAD – 2.ay KAD -2,366 0,018 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

4.6.2. Gruplar Arası Başlangıç KAD İncelemesi 

• KP-S grubunun 0.ay KAD ortalaması KP grubunun 0.ay KAD ortalamasından 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0,039).  

• S grubu ile S-S grubunun KAD ortalamaları arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,082).  

• KP grubunun 0.ay KAD ortalaması, S ve S-S gruplarının KAD ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur 

(p=0.0001).  

• KP-S grubunun 0.ay KAD ortalaması, S ve S-S gruplarının KAD 

ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek 

bulunmuştur (p=0.0001, p=0.001) (Tablo 4-24). 

Tablo 4-24: Gruplara göre KAD incelemesi 

  KP KP-S S S-S     

  Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Test 
Değeri 

p 

0.ay KAD 4,07 0,984 4,85 0,906 1,50 0,051 1,53 0,052 χ2=39,234 0.0001a 

2.ay KAD 3,50 0,954 4,32 0,964     Z=-2,128 0,033b 

6.ay KAD 3,42 0,909 4,05 0,843     Z=-2,064 0,039b 

a. Kruskal-Wallis Test             b.Mann-Whitney U Test 
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4.6.3.  KP ve KP-S Gruplarının Tedavi Sonrası 2. ve 6. Ay KAD Karşılaştırması 

KP-S grubunun 2. ve 6. ay KAD ortalamaları, KP grubunun 2. ve 6. ay KAD 

ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0,033, 

p=0,039) (Tablo 4-24). 

4.6.4. Kontrol Grupları ile Çalışma Gruplarının 2. ve 6. Ay KAD Karşılaştırması 

4.6.4.1. S Grubu ile KP Grubunun 2.ve 6. Ay KAD Karşılaştırması 

S grubunun KAD ortalaması KP grubunun 2. ve 6.ay KAD ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde düşük bulunmuştur (p=0.0001).  

4.6.4.2. S-S Grubu ile KP Grubunun 2. ve 6. Ay KAD Karşılaştırması 

S-S grubunun KAD ortalaması KP grubunun 2. ve 6.ay KAD ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde düşük bulunmuştur (p=0.0001).  

4.6.4.3. S Grubu ile KP-S Grubunun 2. ve 6. Ay KAD Karşılaştırması 

S grubunun KAD ortalaması KP-S grubunun 2. ve 6.ay KAD ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde düşük bulunmuştur (p=0.0001). . 

4.6.4.4. S-S Grubu ile KP-S Grubunun 2. ve 6. Ay KAD Karşılaştırması 

S-S grubunun KAD ortalaması KP-S grubunun 2. ve 6.ay KAD ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde düşük bulunmuştur (p=0.001).  

 

Şekil 4-6: Gruplara ait tedavi öncesive sonrası KAD ortalamalarının zamana gore dağılımı 
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4.7. Tükürük Total Antioksidan Kapasite İncelemesi 

4.7.1. Grup İçi 0., 2. ve 6. Ay T-TAOK Karşılaştırması 

Tükürük total antioksidan kapasite 0., 2. ve 6. ay değişkenleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p=0,001) (Tablo 4-25). 

Tablo 4-25: Grup içi T-TAOK çoklu karşılaştırması 

Ranks 

 
Ortalama Rank 

0.ay Tükürük Total Antioksidan Kapasite  1,78 

2.ay Tükürük Total Antioksidan Kapasite  1,94 

6.ay Tükürük Total Antioksidan Kapasite  2,27 

 

 

 

 

 

 

4.7.1.1. KP Grubunda 0., 2. ve 6. Ay T-TAOK Karşılaştırması 

KP grubunda 6.ay T-TAOK ortalaması ile 2. ve 0. ay T-TAOK ortalaması 

arasında ve 2. ile 0. ay T-TAOK ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p=0.146, p=0.212, p=0.437) (Tablo 4-26). 

Tablo 4-26: KP grubunda 0., 2. ve 6. ay T-TAOK karşılaştırması 

  T pa 

2.ay T -TAOK – 0.ay T-TAOK 0,796 0,437 

6.ay T -TAOK – 0.ay T-TAOK 1,299 0,212 

6.ay T-TAOK – 2.ay T-TAOK 1,526 0,146 

a. Paired Samples t Test 

 

Test Statistics
a
 

N 51 

Ki-Kare 13,583 

df 2 

P ,001 

a. Friedman Test 
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4.7.1.2. KP-S Grubunda 0., 2.ve 6. Ay T-TAOK Karşılaştırması 

KP-S grubunda 6.ay T-TAOK ortalaması ile 2. ve 0. ay T-TAOK ortalaması 

arasında ve 2. ile 0. ay T-TAOK ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p=0.224, p=0.075, p=0.874) (Tablo 4-27). 

Tablo 4-27: KP-S grubunda 0., 2. ve 6. ay T-TAOK karşılaştırması 

  t pa 

2.ay T-TAOK – 0.ay T-TAOK 0,166 0,874 

6.ay T-TAOK – 0.ay T-TAOK 2,154 0,075 

6.ay T-TAOK – 2.ay T-TAOK 1,355 0,224 

a. Paired Samples t Test 

 

4.7.2. Gruplar Arası Başlangıç T-TAOK İncelemesi 

• KP grubunun 0.ay T-TAOK ortalaması ile KP-S grubunun 0.ay T-TAOK 

ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p=0,997).  

• S-S grubunun T-TAOK ortalaması S grubunun T-TAOK ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur 

(p=0,002). 

• KP grubunun 0.ay T-TAOK ortalaması ile S grubunun T-TAOK ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.677).  

• KP grubunun 0.ay T-TAOK ortalaması S-S grubunun 0.ay T-TAOK 

ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde düşük 

bulunmuştur (p=0.0001). 

• KP-S grubunun 0.ay T-TAOK ortalaması ile S grubunun T-TAOK ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.713).  

• KP-S grubunun 0.ay T-TAOK ortalaması S-S grubunun T-TAOK 

ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde düşük 

bulunmuştur (p=0.001) (Tablo 4-28). 
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Tablo 4-28: Gruplara göre T-TAOK incelemesi 

  KP KP-S S S-S     

  Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Test 
Değeri 

p 

0.ay T-TAOK 0,56 0,370 0,53 0,302 0,67 0,203 1,13 0,331 F=8,765 0.0001a 

2.ay T-TAOK  0,59 0,257 0,54 0,271         t=0,405 0,689b 

6.ay T-TAOK 0,64 0,224 0,63 0,198         t=0,057 0,955b 

a. ANOVA            b.Student t Testi 

 

4.7.3. KP ve KP-S Gruplarının Tedavi Sonrası 2. ve 6. Ay T-TAOK 
Karşılaştırması 

KP grubunun 2.ay T-TAOK ortalaması ile KP-S grubunun 2.ay T-TAOK 

ortalaması arasında ve KP grubunun 6.ay T-TAOK ortalaması ile KP-S grubunun 6.ay 

T-TAOK ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p=0,689, p=0,955) (Tablo 4-28). 

4.7.4. Kontrol Grupları ile Çalışma Gruplarının 2. ve 6. Ay T-TAOK 
Karşılaştırması 

4.7.4.1. S Grubu ile KP Grubunun 2.ve 6. Ay T-TAOK Karşılaştırması 

S grubu ile KP grubunun 2.ay ve 6. ay T-TAOK ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.298, p=0.641).  

4.7.4.2. S-S Grubu ile KP Grubunun 2. ve 6. Ay T-TAOK Karşılaştırması 

S-S grubunun T-TAOK ortalaması KP grubunun 2. ve 6. ay T-TAOK 

ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek 

bulunmuştur (p=0.0001). 

4.7.4.3. S Grubu ile KP-S Grubunun 2.ve 6. Ay T-TAOK Karşılaştırması 

S grubu ile KP-S grubunun 2.ay ve 6. ay T-TAOK ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.204, p=0.662). 

4.7.4.4. S-S Grubu ile KP-S Grubunun 2. ve 6. Ay T-TAOK Karşılaştırması 

S-S grubunun T-TAOK ortalaması KP-S grubunun 2. ve 6. ay T-TAOK 

ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek 

bulunmuştur (p=0.001, p=0.003). 
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Şekil 4-7: Gruplara ait, tedavi öncesi ve sonrası T-TAOK ortalamalarının zamana göre 
dağılımı 

4.8. Plazma Total Antioksidan Kapasite Düzeyi İncelemesi 

4.8.1. Grup İçi 0., 2. ve 6. Ay P-TAOK Karşılaştırması 

Plazma total antioksidan kapasite düzeyi 0., 2. ve 6. ay değişkenleri arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p=0,0001) (Tablo 4-29). 

Tablo 4-29: Grup içi P-TAOK çoklu karşılaştırması 

Ranks 

 
Ortalama Rank 

0.ay Plazma Total Antioksidan Kapasite  1,69 

2.ay Plazma Total Antioksidan Kapasite 2,04 

6.ay Plazma Total Antioksidan Kapasite 2,27 

 

 

 

 

 

 

 

Test Statistics
a
 

N 51 

Ki-Kare 19,404 

df 2 

P 0,0001 

a. Friedman Test 
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4.8.1.1. KP Grubunda 0., 2. ve 6. Ay P-TAOK Karşılaştırması 

KP grubunun 2.ay P-TAOK ortalaması 0.ay P-TAOK ortalamasından 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p=0.014).  

KP grubunun 6.ay P-TAOK ortalaması ile 2.ay P-TAOK ortalaması arasında 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.121). 

KP grubunun 6.ay P-TAOK ortalaması 0.ay P-TAOK ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur (p=0.0001) 

(Tablo 4-30). 

Tablo 4-30: KP grubunda 0., 2. ve 6. ay P-TAOK karşılaştırması 

  t pa 

2.ay P-TAOK – 0.ay P-TAOK 2,761 0,014 

6.ay P-TAOK – 0.ay P-TAOK 4,828 0,0001 

6.ay P-TAOK – 2.ay P-TAOK 1,638 0,121 

a. Paired Samples t Test 

 

4.8.1.2. KP-S Grubunda 0., 2. ve 6. Ay P-TAOK Karşılaştırması 

KP-S grubunun 6.ay P-TAOK ortalaması ile 2. ve 0. ay P-TAOK ortalaması 

arasında ve 2.ay P-TAOK ortalaması ile 0.ay P-TAOK ortalaması arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.480, p=0.418, p=0.091) (Tablo 4-31). 

Tablo 4-31: KP-S grubunda 0., 2. ve 6. ay P-TAOK karşılaştırması 

  t pa 

2.ay P-TAOK – 0.ay P-TAOK 2,011 0,091 

6.ay P-TAOK – 0.ay P-TAOK 0,869 0,418 

6.ay P-TAOK – 2.ay P-TAOK -0,753 0,480 

a. Paired Samples t Test 
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4.8.2. Gruplar Arası Başlangıç P-TAOK İncelemesi 

• KP grubunun 0.ay P-TAOK ortalaması ile KP-S grubunun 0.ay P-TAOK 

ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p=0,999).  

• S-S grubunun P-TAOK ortalaması S grubunun P-TAOK ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur 

(p=0,002).  

• KP grubunun 0.ay P-TAOK ortalaması ile S grubunun P-TAOK ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.326).  

• KP grubunun 0.ay P-TAOK ortalaması S-S grubunun P-TAOK ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde düşük bulunmuştur 

(p=0.0001). 

• KP-S grubunun 0.ay P-TAOK ortalaması ile S grubunun P-TAOK ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.490). 

• KP-S grubunun 0.ay P-TAOK ortalaması S-S grubunun P-TAOK 

ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde düşük 

bulunmuştur (p=0.001) (Tablo 4-32). 

 

Tablo 4-32: Gruplara göre P-TAOK incelemesi 

  KP KP-S S S-S     

  Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Test 
Değeri 

p 

0.ay P-TAOK  4,79 1,920 4,67 1,560 6,22 2,554 9,98 3,321 F=10,912 0.0001a 

2.ay P-TAOK  6,08 2,323 5,56 2,081         t=0,511 0,614b 

6.ay P-TAOK  6,53 1,898 5,15 1,809         t=1,646 0,114b 

a. ANOVA            b.Student t Testi 
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4.8.3. KP ve KP-S Gruplarının Tedavi Sonrası 2. ve 6. Ay P-TAOK 
Karşılaştırması 

KP grubunun 2.ay P-TAOK ortalaması ile KP-S grubunun 2.ay P-TAOK 

ortalaması arasında ve KP grubunun 6.ay P-TAOK ortalaması ile KP-S grubunun 6.ay 

P-TAOK ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p=0,614, p=0,114) (Tablo 4-32). 

4.8.4. Kontrol Grupları ile Çalışma Gruplarının 2. ve 6. Ay P-TAOK 
Karşılaştırması 

4.8.4.1. S Grubu ile KP Grubunun 2. ve 6. Ay  P-TAOK Karşılaştırması 

S grubu ile KP grubunun 2.ay ve 6. ay P-TAOK ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.866, p=0.688). 

4.8.4.2. S-S Grubu ile KP Grubunun 2. ve 6. Ay P-TAOK Karşılaştırması 

S-S grubunun P-TAOK ortalaması, KP grubunun 2. ve 6. ay P-TAOK 

ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek 

bulunmuştur (p=0.001, p=0.002). 

4.8.4.3. S Grubu ile KP-S Grubunun 2. ve 6. Ay P-TAOK Karşılaştırması 

S grubu ile KP-S grubunun 2.ay ve 6. ay P-TAOK ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.551, p=0.325). 

4.8.4.4. S-S Grubu ile KP-S Grubunun 2. ve 6. Ay P-TAOK Karşılaştırması 

S-S grubunun P-TAOK ortalaması KP-S grubunun 2. ve 6. ay P-TAOK 

ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek 

bulunmuştur (p=0.007, p=0.003). 
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Şekil 4-8: Gruplara ait, tedavi öncesi ve sonrası P-TAOK ortalamalarının zamana göre 
dağılımı 

4.9. Tükürük Akış Hızı İncelemesi  

4.9.1. Grup İçi 0., 2.ve 6. Ay TAH Karşılaştırması 

Tükürük akış hızı incelemesi 0., 2. ve 6. ay  değişkenleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p=0,030) (tablo 4-33). 

Tablo 4-33: Grup içi TAH çoklu karşılaştırması 

Ranks 

 

Ortalama Rank 

0. ay Tükürük Akış Hızı  1,81 

2. ay Tükürük Akış Hızı  2,17 

6. ay Tükürük Akış Hızı  2,02 

 

 

 

 

 

Test Statistics
a
 

N 51 

Ki-Kare 7,032 

df 2 

P ,030 

a. Friedman Test 
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4.9.1.1. KP Grubunda 0., 2.ve 6. Ay TAH Karşılaştırması 

KP grubunun 2.ay TAH ortalaması 0.ay TAH ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksektir (p=0.036).  

KP grubunun 6.ay TAH ortalaması ile 2. ve 0. ay TAH ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.691, p=0.142) (Tablo 4-

34). 

Tablo 4-34: KP grubunda 0., 2. ve 6. ay TAH karşılaştırması 

  Z pa 

2.ay TAH – 0.ay TAH  -2,097 0,036 

6.ay TAH – 0.ay TAH  -1,468 0,142 

6.ay TAH – 2.ay TAH  -0,398 0,691 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

4.9.1.2. KP-S Grubunda 0., 2. ve 6. Ay TAH Karşılaştırması 

KP-S grubunda 6. ay TAH ortalaması ile 2. ve 0. ay TAH ortalaması arasında ve 

2.ay TAH ortalaması ile 0. ay TAH ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır( p=0.612, p=0.310, p=0.310) (Tablo 4-35). 

Tablo 4-35: KP-S grubunda 0., 2. ve 6. ay TAH karşılaştırması 

  Z pa 

2.ay TAH – 0.ay TAH -1,014 0,310 

6.ay TAH – 0.ay TAH -1,014 0,310 

6.ay TAH – 2.ay TAH -0,507 0,612 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

4.9.2. Gruplar Arası Başlangıç TAH İncelemesi 

Grupların 0.ay TAH ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p=0.429) (Tablo 4-36). 
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Tablo 4-36: Gruplara göre TAOK-AH incelemesi 

  KP KP-S S S-S     

  Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Test 
Değeri 

p 

0.ay TAH 0,45 0,364 0,56 0,310 0,36 0,247 0,40 0,318 χ2=2,765 0.429a 

2.ay TAH 0,56 0,351 0,64 0,297         Z=-0,732 0,464b 

6.ay TAH 0,55 0,293 0,73 0,349         Z=-1,017 0,309b 

a. Kruskal-Wallis Test             b.Mann-Whitney U Test 

 

4.9.3. KP ve KP-S Gruplarının Tedavi Sonrası 2. ve 6. Ay TAH Karşılaştırması 

KP grubunun 2.ay TAH ortalaması ile KP-S grubunun 2.ay TAH ortalaması 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,464).  

KP grubunun 6.ay TAH ortalaması ile KP-S grubunun 6.ay TAH ortalaması 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,309) (Tablo 4-36). 

4.9.4. Kontrol Grupları ile Çalışma Gruplarının 2. ve 6. Ay TAH Karşılaştırması 

4.9.4.1. S Grubu ile KP Grubunun 2.ve 6. Ay TAH Karşılaştırması 

S grubunun TAH ortalaması KP grubunun 2. ve 6. ay TAH ortalamasından 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüktür (p=0.04 p=0.033).  

4.9.4.2. S-S Grubu ile KP Grubunun 2.ve 6. Ay TAH Karşılaştırması 

S-S grubunun TAH ortalaması ile KP grubunun 2. ve 6. ay TAH ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.087, p=0.20).  

4.9.4.3. S Grubu ile KP-S Grubunun 2.ve 6. Ay TAH Karşılaştırması 

S grubunun TAH ortalaması KP-S grubunun 2. ve 6. ay TAH ortalamasından 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüktür (p=0.011).  

4.9.4.4. S-S Grubu ile KP-S Grubunun 2.ve 6. Ay TAH Karşılaştırması 

S-S grubunun TAH ortalaması KP-S grubunun 2. ay TAH ortalamasından 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüktür (p=0.045).  

S-S grubunun TAH ortalaması ile KP-S grubunun 6. ay TAH ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.063).  
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4.10. Total Antioksidan Akış Hızı İncelemesi İncelemesi 

4.10.1. Grup İçi 0., 2.ve 6. Ay TAOK-AH Karşılaştırması 

Total antioksidan akış hızı incelemesi 0., 2. ve 6. ay değişkenleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,311) (Tablo 4-37). 

Tablo 4-37: Grup içi TAPK-AH çoklu karşılaştırması 

Ranks 

 
Ortalama Rank 

0.ay Total Antioksidan Akış Hızı  2,04 

2.ay Total Antioksidan Akış Hızı  1,88 

6.ay Total Antioksidan Akış Hızı  2,08 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.1.1. KP Grubunda 0., 2.ve 6. Ay TAOK-AH Karşılaştırması 

KP grubunda 6. ay TAOK-AH ortalaması ile 2. ve 0. ay ve 2. ay TAOK-AH 

ortalaması ile 0. ay arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır 

(p=0.102, p=0.492, p=0.227) (Tablo 4-38). 

Tablo 4-38: KP grubunda 0., 2. ve 6. ay TAOK-AH karşılaştırması 

  Z pa 

2.ay TAOK-AH – 0.ay TAOK-AH  -1,207 0,227 

6.ay TAOK-AH – 0.ay TAOK-AH  -0,686 0,492 

6.ay TAOK-AH – 2.ay TAOK-AH  -1,633 0,102 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statistics
a
 

N 51 

Ki-Kare 2,333 

df 2 

P 0,311 

a. Friedman Test 
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4.10.1.2. KP-S Grubunda 0., 2. ve 6. Ay TAOK-AH Karşılaştırması 

KP grubunda 6. ay TAOK-AH ortalaması ile 2. ve 0. ay ve 2. ay TAOK-AH 

ortalaması ile 0. ay arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır 

(p=0.499, p=0.866, p=0.735) (Tablo 4-39). 

Tablo 4-39: KP-S grubunda 0., 2.ve 6. ay TAOK-AH karşılaştırması 

  Z pa 

2.ay TAOK-AH – 0.ay TAOK-AH -0,338 0,735 

6.ay TAOK-AH – 0.ay TAOK-AH -0,169 0,866 

6.ay TAOK-AH – 2.ay TAOK-AH -0,676 0,499 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

4.10.2. Gruplar Arası Başlangıç TOAK-AH İncelemesi 

• KP grubunun 0.ay TAOK-AH ortalaması ile KP-S grubunun 0.ay TAOK-AH 

ortalaması arasında ve S-S grubunun TAOK-AH ortalaması ile S grubunun 

TAOK-AH ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p=0,505, p=0,145).  

• KP grubunun 0.ay TAOK-AH ortalaması ile S grubunun TAOK-AH ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0.056).  

• KP grubunun 0.ay TAOK-AH ortalaması S-S grubunun TAOK-AH 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur 

(p=0.027). 

• KP-S grubunun 0.ay TAOK-AH ortalaması ile S grubunun TAOK-AH 

ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p=0.053).  

• KP-S grubunun 0.ay TAOK-AH ortalaması S-S grubunun TAOK-AH 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur 

(p=0.025) (Tablo 4-40). 

 

 

 



 64

Tablo 4-40: Gruplara göre TAOK-AH incelemesi 

  KP KP-S S S-S     

  Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Ortalama 
Standard 
Sapma 

Test 
Değeri 

p 

0.ay TAOK-AH 2,32 3,091 1,36 1,393 2,72 2,032 4,57 3,297 χ2=9,791 0.02a 

2.ay TAOK-AH 1,48 1,115 1,00 0,693         Z=-0,857 0,391b 

6.ay TAOK-AH 1,71 1,373 1,23 1,063         Z=-0,984 0,325b 

a. Kruskal-Wallis Test             b.Mann-Whitney U Test 

 

4.10.3. KP ve KP-S Gruplarının Tedavi Sonrası 2. ve 6. Ay TAOK-AH 
Karşılaştırması 

KP grubunun 2.ay TAOK-AH ortalaması ile KP-S grubunun 2.ay TAOK-AH 

ortalaması arasında ve KP grubunun 6.ay TAOK-AH ortalaması ile KP-S grubunun 6.ay 

TAOK-AH ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p=0,391, p=0,325) (Tablo 4-40). 

4.10.4. Kontrol Grupları ile Çalışma Gruplarının 2. ve 6. Ay TAOK-AH 
Karşılaştırması 

4.10.4.1. S Grubu ile KP Grubunun 2.ve 6. Ay TAOK-AH Karşılaştırması 

S grubunun TAOK-AH ortalaması KP grubunun 2. ve 6. ay TAOK-AH 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0.011, 

p=0.037 ). 

4.10.4.2. S-S grubu ile KP grubunun 2. ve 6. Ay TAOK-AH Karşılaştırması 

S-S grubunun TAOK-AH ortalaması KP grubunun 2. ve 6. ay TAOK-AH 

ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek 

bulunmuştur (p=0.005, p=0.011). 

4.10.4.3. S Grubu ile KP-S Grubunun 2.ve 6. Ay TAOK-AH Karşılaştırması 

S grubunun TAOK-AH ortalaması KP-S grubunun 2. ay TAOK-AH 

ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek 

bulunmuştur (p=0.008). 

S grubunun TAOK-AH ortalaması KP-S grubunun 6. ay TAOK-AH 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0.024). 
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4.10.4.4. S-S Grubu ile KP-S Grubunun 2.ve 6. Ay TAOK-AH Karşılaştırması 

S-S grubunun TAOK-AH ortalaması KP-S grubunun 2. ay TAOK-AH 

ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek 

bulunmuştur (p=0.005). 

S-S grubunun TAOK-AH ortalaması KP-S grubunun 6. ay TAOK-AH 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0.019). 

 

 

Şekil 4-9: Gruplara ait, tedavi öncesi ve sonrası TOAK-AH ortalamalarının zamana göre 
dağılımı 
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4.11. Korelasyon Analizi 

4.11.1. Tükürük Total Antioksidan Kapasite Korelasyon Analizi 

T-TAOK değerinin yaş ve cinsiyet ile korelasyonu kurulamamıştır. Fakat T-

TAOK ile sigara paket/yıl değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif bir 

korelasyon mevcuttur. Sigara paket /yıl miktarları arttıkça T-TAOK değeri azalmaktadır 

(p=0,037-0,020-0,049). 

T-TAOK değeri ile tüm bireyleri kapsayan başlangıç klinik parametrelerinden, 

Gİ ve SCD değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı, SK değeri arasında da ileri 

düzeyde anlamlı negatif korelasyon mevcuttur. Bu klinik değerler arttıkça T-TAOK 

değeri azalmaktadır (p=0,022-0,014-0,008) (Tablo 4-41). 

Tablo 4-41: T-TAOK Korelasyon Analizi 

  0.ay T-TAOK 2.ay T-TAOK 6.ay T-TAOK 

Yaş r -,231 -,317* -,193 

p ,103 ,023 ,174 

N 51 51 51 

Cinsiyet r ,066 -,047 -,088 

p ,644 ,741 ,540 

N 51 51 51 

Sigara Paket/Yıl r -,509* -,558* -,483* 
p ,037 ,020 ,049 

N 17 17 17 

0.ay Gİ r -,320* - - 
p ,022 - - 

N 51 - - 

0. ay SK r -,368** - - 
p ,008 - - 

N 51 - - 

0.ay SCD r -,341* - - 
p ,014 - - 

N 51 - - 

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı.  

*. Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlı. 
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4.11.2. Plazma Total Antioksidan Kapasite Korelasyon Analizi 

P-TAOK değerinin cinsiyet ve sigara paket/yıl ile korelasyonu kurulamamıştır. 

Fakat P-TAOK ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif bir korelasyon 

mevcuttur. Yaş arttıkça P-TAOK değeri azalmaktadır (p=0,001-0,036-0,030). 

P-TAOK değeri ile tüm bireyleri kapsayan başlangıç klinik parametrelerinden, 

Gİ, SK ve SCD değerleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı, negatif 

korelasyon mevcuttur. Bu klinik değerler arttıkça, P-TAOK değeri azalmaktadır 

(p=0,001-0,0001-0,002) (Tablo 4-42). 

Tablo 4-42: P-TAOK Korelasyon Analizi 

  0.ay P-TAOK 2.ay P-TAOK 6.ay P-TAOK 

Yaş r -,448** -,295* -,304* 
p ,001 ,036 ,030 

N 51 51 51 

Cinsiyet r -,105 -,167 -,214 

p ,463 ,240 ,131 

N 51 51 51 

Sigara Paket/Yıl r -,586* -,483 -,456 

p ,013 ,051 ,066 

N 17 17 17 

0.ay Gİ r -,451** - - 

p ,001 - - 

N 51 - - 

0. ay SK r -,488** - - 

p ,0001 - - 

N 51 - - 

0.ay SCD r -,431** - - 

p ,002 - - 

N 51 - - 

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı. 
*. Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlı. 
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4.11.3. Tükürük Total Antioksidan Kapasite ve Tükürük Akış Hızı Korelasyonu 

Tablo 4-43: T-TAOK ve TAH Korelasyon Analizi 

  0. ay TAH 2. ay TAH 6. ay TAH 

0.ay T-TAOK r -,239 - - 
p ,091 - - 

N 51 - - 

2.ay T-TAOK r - -,277* - 
p - ,049 - 

N - 51 - 

6.ay T-TAOK r - - -,326* 

p - - ,019 

N - - 51 

*. Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Başlangıçta T-TAOK değeri ile TAH arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmazken, (p=0,091) 2. ve 6. aylarda bu iki parametre arasında negatif yönlü 

anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0,049, p=0,019). TAH artarken T-TAOK değeri 

azalmaktadır (Tablo 4-43). 
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5. TARTIŞMA 

5.1. Yöntemin Tartışması 

Günümüzde kronik periodontitisin, hastalığa yatkın bireylerde mikrobiyal dental 

plağa karşı, normal olmayan iltihapsal ve immün yanıt gösteren bir hastalık olduğu 

bilinmektedir (109). Multifaktöriyel etyolojiye sahip olduğu gösterilmiş olan 

periodontal hastalıklarda, periodontal yıkımın başlama mekanizmaları henüz tam olarak 

açıklanamamıştır. Ancak, bu mekanizmalardan birinin, periodontal hastalıkta üretimi 

artan ROT ile, bunlarla mücadele eden antioksidan sistem arasındaki dengenin 

bozulması olabileceği öne sürülmektedir (16). Plazma ve tükürükteki antioksidan 

seviyelerinin, periodontal başlangıç tedavisi sonrası, sağlıklı bireylerin seviyeleri ile 

kıyaslandığı araştırmamızda, başlangıçta elde edilen düşük değerlerin, periodontal 

hastalığın sebebi ve/veya sonucu olup olmadığını incelemek, başlıca hedefimizdir. Bu 

konuda yapılan araştırmalarda, periodontal hastalıklar, lokal ve sistemik olarak 

genellikle düşük antioksidan değerleri ile ilişkilendirilse de, bazı çalışmalarda farklı 

sonuçlar da elde edilmiştir (17, 104). Fakat, farklı örnek toplama yöntemleri, saklama 

koşulları, hasta seçim kriterleri ve biyokimyasal analiz metodları kullanılmış olan, bu 

çalışmaların sonuçları belli bir standardizasyona sahip olamamıştır. TAOK ile ilgili 

yapılan bu çalışmaların tamamına yakını kesitsel çalışmalar olup, periodontal hastalıkta 

düşük olan antioksidan değerlerinin, periodontal tedavi ile düzelip düzelmediğini 

irdelememektedir. Bu tez çalışmasının diğer bir hedefi de, periodontal hastalıklarda 

cerrahi olmayan periodontal başlangıç tedavisinin, tükürükte ve plazmada, total 

antioksidan parametresine olan etkisinin değerlendirilmesidir. Bunun yanısıra, sigara 

kullanımına göre ayrılan gruplarda, sigaranın, bahsedilen parametrelere etkisinin 

incelenmesi de amaçlanmış ve bu şekilde literatürdeki tükürük ve plazma TAOK ile 

ilgili çalışma açığı kapatılmaya çalışılmıştır. 

Görülme sıklığı yüksek bir hastalık olması nedeniyle, çalışmamızda, toplumda 

daha geniş bir kesimi temsil ettiği için, kronik periodontitisli hasta grubunu seçtik. 

Sculley ve Langey-Evans, TAOK ve protein karbonil miktarlarını inceledikleri 

araştırmalarında, tedavi ihtiyaçlarının belirlenmesi için topluluk indeksi (CPITN) 

değerlerini göz önüne alarak, çalışma gruplarını üçe ayırmışlardır. Sözü edilen 

çalışmada, yüksek değerlerin sağlığı, düşük değerlerin periodontal hastalık durumunu 
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temsil ettiği bu ölçüm sistemine göre değerlendirilen çalışma gruplarında, düşük CPITN 

skorları, yüksek protein karbonil ve düşük TAOK değerleri ile ilişkili bulunmuştur 

(122). Bu araştırmanın sonuçları göz önününe alınarak, inceleyeceğimiz periodontal 

durumun şiddeti ile orantılı olarak, tükürük ve plazma TAOK seviyerinde daha anlamlı 

sonuçlar elde edebileceğimizi düşündüğümüzden, çalışma gruplarımızı, ileri generalize 

kronik periodontitis grubu olarak belirledik. 

Periodontal hastalıktan başka, sigara kullanımının da antioksidan seviyelerinde 

neden olabileceği değişimi incelemek için, araştırmamıza, sigara kullanan hastaları da 

dahil ettik. Sigaranın, yüksek miktarda ROT içeriğine sahip olması ve periodontitisten 

sonra, ROT/AO dengesinde değişiklik yaratabilecek en önemli değişkenlerden biri 

olması sebebiyle araştırmamızda, kontrol ve çalışma grupları kendi aralarında sigara 

içme alışkanlıkları göz önüne alınarak ikiye ayrıldı (52). Yapılan bazı araştırmalarda, 

kişi tarafından belirtilen sigara içme durumu ile serum kotinin seviyeleri arasında ilişki 

bulunması nedeniyle, çalışmamızda,sigara içme düzeyini belirlemede hastaların kişisel 

bildirimlerine başvuruldu (51,105). Çalışmamızda, sigara içen grupta, literatürle 

uyumluluk gösterecek şekilde, günde 10 sigaradan fazla sigara içiyor olması şartı arandı 

(1, 52, 139, 140,). Preshaw ve arkadaşlarının, periodontal başlangıç tedavisinden 1 yıl 

önce sigarayı bırakan, ve sigara içen periodontitisli bireyleri kapsayan araştırmalarında, 

tedavi öncesi ve tedaviden bir yıl sonraki klinik değerler arasında, anlamlı farklara 

rastlandığı belirtilmiştir (115). Bu sebepten biz de çalışmamızda, sigara içmeyen grupta 

hiç sigara içmeme veya en az iki yıl önce sigarayı bırakmış olma kriterini dikkate aldık. 

Ayrıca, uzun dönem sigara dumanına maruz kalmış bireylerde, sigaranın bilinen uzun 

süreli kronik etkilerinden dolayı, araştırmamızda kullanılan sigara miktarlarının, 

paket/yıl olarak belirlenmesi uygun görüldü (111).  

Periodontal hastalıklarda, ROT veya AO’ların rolü incelenirken, yarılanma 

ömürleri çok kısa olan ve reaktif yapılarından dolayı hızlıca birbirlerine dönüşebilen 

ROT’ni incelemek oldukça zordur (9). Bu sebepten, periodontal hastalıklarda, MDA ve 

protein karbonil maddeleri gibi oksidasyon ürünlerinin veya antioksidanların ölçülmesi 

daha alışılagelmiş bir yaklaşım olmuştur. Ayrıca antioksidanların okside halleriden 

tekrar birbirlerini oluşturması ve birlikte etkinliklerinin ayrı ayrı olduğundan daha 

yüksek olması sebebiyle total antioksidan kapasitesinin ölçülmesinin tek tek 

antioksidanların ölçülmesinden daha doğru bilgi sağladığı düşünülmektedir (16). Lipit 
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peroksidasyonunun önlenmesi sonrasında GSH’ın, α-tokoferol ve vitamin C’yi 

radikallerinden normal hallerine indirgediği bilinmektedir (25). Benzer şekilde, Diab-

Ladki ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, periodontal hastalıklı bireylerde, 

tükürüğün üç major antioksidanı olan, ürik asit, albümin ve askorbik asit düzeyleri 

sağlıklı bireylerden farklı değilken; TAOK’nin anlamlı derecede düşük bulunduğu 

belirtilmiştir (37). Bununla beraber, TAOK ölçümü, daha keşfedilmemiş 

antioksidanların da etkinliğini ölçebildiği için daha avantajlı olarak düşünülmektedir 

(25). Bu sebeplerden, periodontal hastalıklarda oksidasyon/redüksiyon dengesinin 

incelendiği çalışmamızda, TAOK değerini incelemeyi tercih ettik. 

ROT ve AO’ların periodontal hastalığın patogenezindeki rolünün incelendiği 

çalışmalarda serum, plazma, tükürük, DOS, dişeti dokuları kullanılmıştır (52). Chapple 

ve arkadaşlarının 2007 yılında NHANES III araştırması verilerinden yararlanarak, 

serum ve plazmanın, periodontal hastalığa bağlı olan antioksidan sistemindeki 

değişimlerin sistemik yansımasını değerlendirmede veya sistemik antioksidan 

etkinliğinin periodontal dokular üzerine etkinliğini incelemek amacıyla 

kullanılabileceğini ortaya atmışlardırdır. Bu çalışmanın sonucu olarak, kronik 

periodontitisli sigara içmeyen bireylerde serum TAOK’nin azalmış olduğunu ve bunun, 

periodontal hastalık şiddeti ile ters yönde ilişkili olduğunu göstermişlerdir (28). Yine 

aynı araştırma grubunun, aynı yıl içinde yayınlanmış olan diğer bir çalışmasında, serum 

TOAK miktarındaki azalmanın, periodontal hastalığa bağlı olarak üretilen ROT artışı ile 

gerçekleştiği ortaya koyulmuş ve böylece periodontal hastalık ile sistemik hastalıklar 

arasındaki bağlantı kuvvetlendirilmiştir (25). Bu verilerin ışığında, çalışmamızda, 

antioksidan miktarlarının sistemik olarak da değerlendirilmesi amacıyla, plazma TAOK 

düzeyleri de incelendi ve tükürük TAOK değerleri ile aralarında korelasyon kurulmaya 

çalışıldı. 

Tükürük, ağız sağlığının korunması ve idamesi için kritik öneme sahip çok 

değerli bir vücut sıvısıdır (72). Tükürük, diğer biyolojik sıvılar gibi, hastalıkların ve 

patolojik durumların teşhisinde kullanılabilmektedir. Tam tükürük incelemesinin diğer 

biyolojik sıvılara göre avantajları arasında, non invaziv bir yöntem olması, özel 

ekipman gerektirmemesi, ve geniş toplulukların değerlendirilmesinde nispeten daha 

ekonomik bir yöntem olması yer almaktadır (78). Tükürük bezleri parotis, 

submandibüler ve sublingual olmak üzere üç majör ve oral mukozanın bir çok yerine 
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dağılmış sayısız minör bezlerden meydana gelmektedir (33). Parotis tükürükteki 

antioksidanların major kaynağıdır (106). Fakat, tükürükte antioksidan seviyeleri 

değerlendirilirken, DOS’dan gelen bağışıklık hücreleri ve doku metabolitlerini de 

içermesi nedeniyle tam tükürüğün incelenmesinin daha anlamlı olduğu belirtilmiştir 

(77). Biz de araştırmamızda bu sebepten çalışmaya dahil edilen bireylerden tam tükürük 

toplamayı uygun gördük.  

5.2. İstatistiksel Değerlendirme Tekniklerinin Tartışması 

Araştırmamızda, çalışma ve kontrol gruplarında, birey sayısı, cinsiyet ve sigara 

kullanımı, yüzde olarak hesaplandı ve dağılımları istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Bunun yanı sıra, çalışma ve kontrol gruplarında, bireylerin yaşlarının ve sigara içen 

bireylerin sigara paket yıl miktarının ortalamaları ve dağılımları istatistiksel olarak 

incelendi. 

Çalışma ve kontrol olarak, iki grupta incelenen bu demografik verilerin 

haricindeki tüm klinik ve biyokimyasal bulgular,çalışma ve kontrol gruplarının sigara 

içme durumuna göre ayrılmasıyla oluşturulan dört grupta değerlendirildi. Sigara 

dumanının, antioksidan seviyesini etkileyen en önemli vücut dışı ROT kaynağı 

olmasından dolayı, grupların bu şekilde ayrılması uygun görüldü (52). Bu dört gruptaki 

birey sayısının yüzde oranları ve dağılımları incelendi. 

Araştırmamızın amacı, periodontal hastalıklarda, başlangıç tedavisinin, TAOK 

değerleri üzerine etkisinin incelenmesi olduğu için, çalışma gruplarında, tedavi öncesi 

ve sonrası değerlerin kıyaslanması önem taşımaktadır. Bu sebepten, çalışma gruplarında 

saptanmış olan tüm klinik ve biyokimyasal değerlerin ortalamaları, tedavi sonrası, 2. ve 

6. aylarda, başlangıca ve 6. ayda 2. aya göre ortalama değerlerin grup içi karşılaştırması 

yapıldı. Kontrol gruplarının, tedavi ihtiyacı olmayan sağlıklı bireyleri kapsamasından 

dolayı, sadece başlangıçtaki klinik ve biyokimyasal değerlerin ortalamasının göz önüne 

alınması sebebiyle, bu gruplarda, grup içi karşılaştırma yapılmadı (52). 

Periodontal hastalıklı bireylerde, tedavi ile değişen TAOK değerlerinin, sağlıklı 

bireylerle kıyaslanması ve sigara kullanımının TAOK değerleri üzerine etkisinin 

izlenmesi için, kontrol ve çalışma gruplarında gruplar arası değerlendirmeler yapıldı. 

Çalışma gruplarında, periodontal hastalıktaki iyileşme ile, TAOK değerlerinin, sağlıklı 

bireylerin seviyesine erişip erişmediğini belirlemek için, çalışma grubunun tedavi 

sonrası 2. ve 6. ay değerleri kontrol gruplarının değerleri ile kıyaslandı. 



 73

Ayrıca çalışmamızda, literatürle uyumluluk gösterecek şekilde, TAOK değerleri 

ile korelasyon kurulmuş, yaş, cinsiyet, sigara kullanım düzeyi gibi demografik özellikler 

dikkate alınarak korelasyon analizleri gerçekleştirildi (104, 28). Bunlardan başka, 

periodontal durum ile, TAOK değerleri arasındaki ilişkinin saptanması amacıyla, 

tükürük TAOK ve plazma TAOK ile Gİ, SK, SCD değerleri arasındaki korelasyonlar 

tüm bireyleri kapsayan başlangıç ölçümlerinde gerçekleştirildi.  

5.3. Kullanılan Değerlendirme Tekniklerinin Tartışması 

5.3.1. Klinik Ölçüm Tekniklerinin Tartışması 

Çalışmamızda, periodontal durumun tespiti, tedavi sonrası iyileşmenin takibi ve 

biyokimyasal parametrelerle ilişkisinin belirlenmesi için, periodontal sağlıklı kontrol 

gruplarından bir kereye mahsus; kronik periodontitise sahip çalışma gruplarından ise 

tedavi öncesi ve tedavi sonrası 2. ve 6. aylarda klinik indeksler alınmıştır. Periodontal 

başlangıç tedavisi sonrası yeniden değerlendirme için, uygun olan zaman diliminin en 

az üç hafta ile altı ay arasında olduğu ve periodontal dokularda meydana gelen 

iyileşmenin özellikle ilk altı hafta içerisinde tamamlandığı bilinmektedir (21, 95). 

Periodontal başlangıç tedavisi sonrasındaki, bağ dokusu tamiri için ise 4-8 haftalık bir 

zaman dilimine ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir (123). Bu yüzden çalışmamızda 

periodontal başlangıç tedavisi sonrası periodontal dokuların iyileşmesi için gereken 2 

aylık süre beklendikten sonra ilk değerlendirme yapılmış ve uzun dönem takip için ise 6 

ay izlenmiştir. 

Periodontal hastalığın başlıca sebebi olan MDP miktarı, çalışmaya katılan 

bireylerin, anlık ağız bakım düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla, periodontal sonda 

ile kazıma vasıtası ile var ya da yok şeklinde altı noktadan değerlendirilmiştir. Plak 

ölçümünün varolan periodontal hastalık şiddeti veya aktivitesi hakkında bilgi vermeyen 

bir parametre olmasından dolayı, çalışmamız kapsamında bu değerlendirme yeterli 

görülmüştür. Literatürde, bu konuyla ilgili yapılan araştırmalardan, Budunelli ve 

arkadaşlarının, sigara içen ve içmeyen gingivitise sahip ve kontrol gruplarında, 

periodontal tedavi öncesi ve sonrası, tükürükte TAOK değerlerini karşılaştırdıkları 

çalışmalarında, bizim araştırmamızda kullandığımıza benzer şekilde her dişin 6 

bölgesinden, var ya da yok şekilde ölçülen Pİ değerlerinden faydalanılmıştır (17). 

Benzer şekilde, Chapple ve arkadaşları da, sigara içmeyen kronik periodontitis 

hastalarının DOS’da, periodontal başlangıç tedavisi öncesi ve sonrasında, TAOK 
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değerlerinin incelemişler ve bizim araştırmamızda kullandığımız Pİ’ni kullanmışlardır 

(25). Tüm bunlara rağmen, TAOK’in, antioksidanların ve/veya oksidasyon ürünlerinin 

araştırıldığı bir çok araştırmada ise, periodontal değerlendirme kapsamında, plak 

miktarını veya hastanın ağız bakım düzeyini ölçen herhangi bir indeks kullanılmamıştır. 

Bu araştırmalar, genelde tedavinin uygulanmadığı, varolan durumun tespitine yönelik, 

kesitsel çalışmalar olmakla beraber (16, 20, 28, 112,); içlerinden bir araştırmada, tedavi 

uygulandığı halde plak ölçümü yapılmadığı görülmüştür (52). 

Çalışmamızda ayrıca, dişeti dokularının iltihabi değişikliklerini saptamak 

amacıyla, dişeti şekli, kıvamı, rengi ve cep içi yumuşak dokunun kanamaya meyilini 

ölçen, gingival indeks kullanılmıştır (107). Gİ, sadece kanama varlığı veya yokluğu 

yerine dişetinin fiziki durumu hakkında bilgi sağladığı için, iltihabın derecesinin 

belirlenmesinde daha doğru bir bilgi verdiği düşünüldüğünden tercih edilmiştir. 

Objektif bir değerlendirme yöntemi olmasa da, klinik ölçünlerin aynı araştırıcı 

tarafından yapılmasının bu hata payını en aza indirdiği düşünülmektedir. 

Dişetinin kıvamı, şekli ve renginin değerlendirilmesi subjektif iken, 

sondalamada kanama dişeti iltihabının objektif bir işaretidir. Bunun yanında, 

sondalamada kanama, dişeti iltihabının bu üç göstergesinin görülmesinden daha erken 

dönemde bulgu verir (107). Bu sebepten çalışmamızda, gingival indeksin yanısıra 

sondalamada kanama bulguları da değerlendirildi. 

Ağız bakım seviyesi ve dişeti iltihabı düzeyini gösteren bu ölçümlerden başka, 

araştırmamızda, periodontal yıkımın derecesinin tespiti ve periodontal tedavinin 

etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla sondalanabilir cep derinliği ve klinik ataşman 

düzeyi ölçümleri yapıldı. Konu ile ilgili literatürlerin birçoğunda, bizim çalışmamıza 

benzer şekilde, periodontal durumun ve/veya tedavi etkinliğinin izlenmesinde; SCD, SK 

ve KAD gibi değerlendirme tekniklerine başvurulduğu görülmektedir (16, 20, 25, 28, 

52, 112). 

5.3.2. Tükürük Toplama Yönteminin Tartışması 

Tükürükte TAOK’nin değerlendirildiği çalışmalarda, tükürük, uyarılmış veya 

uyarılmamış olarak iki şekilde toplanmıştır. Fakat uyarıyla tükürükte antioksidan 

üretiminin arttığı, ama konsantrasyonunun azaldığı gösterilmiştir (104, 106). Ayrıca 

uyarımın DOS’ndan ortama antioksidan girişini arttırarak yalancı bir antioksidan değeri 

ölçülmesine neden olacağı bildirilmiştir (26). Uyarılmamış tükürüğün ise genel ağız içi 
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durumunu temsil etmesi nedeniyle, antioksidan kompozisyonunun değerlendirilmesinde 

daha doğru sonuç sağladığı gösterilmiştir (39). Bununla birlikte, tükürüğün TAOK’si 

incelenirken TAH’nın da dikkate alınması gerektiğini belirten çalışmalar da mevcuttur. 

Bu araştırmalar, dişetinin antioksidanlara maruz kalma durumu değerlendirilirken, 

yutkunma ile devamlı ortamdan uzaklaştırıldığı için, tükürüğün, antioksidan 

konsantrasyonunun kesin bir bilgi veremeyeceğini ve bunun yerine antioksidanların 

üretimi ve ortama salınımı ile ilgili, total antioksidan akış hızının, daha anlamlı bir 

parametre olduğunu savunurlar (52, 104, 122). TAOK akış hızı birim zamanda 

tükürükteki antioksidan konsantrasyonunu gösterir ve TAOK konsantrasyonunun 

TAH’na bölünmesi ile hesaplanır (104). Araştırmalarda öne çıkan bu sonuçlar 

gözönünde bulundurulduğunda, çalışmamıza dahil edilen bireylerden, uyarılmamış 

tükürük örnekleri toplandı. Ayrıca 5 dakikada toplanan tükürük miktarları da not 

edilerek daha sonra TAOK akış hızının hesaplanmasında kullanıldı. Böylelikle, 

hastaların hem tükürük TAOK konsantrasyonlarının, hem de TAOK akış hızlarının, 

yapılan diğer çalışmaların sonuçları ile mukayese edilmesi sağlandı. 

5.3.3. Biyokimyasal Değerlendirme Tekniklerinin Karşılaştırılması 

TAOK değerlendirmelerinde kullanılan bir çok sistem vardır. Bunlar arasında en 

sık olarak, ferrik indirgeme yeteneği (FRAP), kolaylaştırılmış kemiluminisans (ECL) ve 

troloksa eşdeğer antioksidan kapasite (TEAK) sistemlerinden bahsedilir. FRAP testi, 

antioksidan miktarı değerlendirilecek örneğin, ferrik iyonunu ferröze indirgenme 

yeteneğini ölçerek antioksidan miktarı hakkında bilgi sağlar. Fakat bu değerlendirme 

yöntemi, albümin gibi bir çok serum proteinini ölçemediği gibi, en önemli 

antioksidanlardan GSH’u da çok düşük değerlerde algılar (53). Diğer bir yöntem olan 

ECL tekniği ise, TAOK’nin ölçümü için bir çalışma grubu tarafından geliştirilmiş bir 

sistemdir (26). Biz ise, konu hakkında mevcut diğer araştırmalarla kendi bulgularımızı 

kıyaslamak adına, TAOK değerlendirmesinde daha sık kullanılan, TEAK sistemini 

seçtik. TEAK sisteminin esası, SR üreten bir sisteme örneğin eklenmesi ile SR 

inhibisyonunun miktarının ölçülmesine dayanır. Bu değerlendirme, methmyoglobin 

aktivasyonuyla, H2O2’nin, ABST’yi ABST radikaline oksidasyonunun, örnekteki 

antioksidan tarafından inhibisyonunun, kolorometrik olarak okunması ile gerçekleşir. 

Bu inhibisyonun miktarı, örneğin antioksidan kapasitesine bağlıdır ve sentetik bir E 

vitamini analoğu olan troloks ile standardize edilir (104, 17). Böylelikle, TEAK testi, 
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yağda ve suda çözülen antioksidanları birarada ölçerek, vitaminler, proteinler lipitler, 

GSH, ürik asit ve bunun gibi bir çok enzimatik olmayan antioksidanın birarada 

değerlendirilmesine olanak vermektedir. 

5.4. Klinik Bulguların Tartışması 

Literatürde, periodontal hastalıklarda, tükürük, DOS, ve plazmada antioksidan 

miktarlarının incelendiği araştırmalarda, ayrıntılı peridontal incelemenin 

gerçekleştirilmediği görülmüştür. Bunların bir kısmında, periodontal durum 

“periodontal tedaviye ihtiyaç duyan” şeklinde kabaca belirtilmiş ve herhangi bir klinik 

ölçüm yapılmamıştır (37, 104). Bununla beraber, yine bir kısım çalışmada, periodontal 

değerlendirme yapılmış olsa da, sadece ortamalar verilmiş, istatistiksel değerlendirme 

yapılmamıştır (1,16). Araştırmaların bazılarında ise, sadece diagnostik amaçla SCD 

değerleri ölçülmüş ancak bunun klinik bulgularına yer verilmemiştir (112, 28). Kronik 

periodontitise sahip bireylerde, tedavi öncesi ve sonrası lipit peroksidasyon ve 

antioksidan seviyelerinin yanısıra klinik değişikliklerin de değerlendirildiği bazı 

çalışmaların sonuçları ile, grup içi bulgularımızı kıyaslama imkanı bulduk. Ancak, bu 

araştırmalarda kontrol grubu bireylerinin, klinik ölçümlerinin yapılmaması sebebiyle, 

gruplar arası bulgularımızı irdeleme şansımız olmamıştır (130, 25). Konuyla ilgili 

literatürde yer alan araştırmaların bazılarında ise, sigara içen ve içmeyen; periodontal 

hastalıklı bireylerin tedavi öncesi ve sonrası değerleri ve sağlıklı bireylerin SCD, SK ve 

Pİ değerleri istatistiksel olarak incelenmiştir. Bu sonuçlar, çalışmamızın klinik 

bulgularıyla kıyaslanmıştır (52, 17). 

5.4.1. Plak İndeksi Bulgularının Tartışması 

Pİ bulgularının, grup içi karşılaştırmalarında, S ve S-S gruplarında periodontal 

tedavi uygulanmadığından dolayı, sadece çalışma grupları incelendi. KP grubunda, 

periodontal tedavi sonrası, 2.ay Pİ değerleri, başlangıç değerlerine göre ve 6. ay Pİ 

değerleri de 2. ay değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azalmış bulundu 

(Tablo 4-6). Benzer şekilde, KP-S grubunda da periodontal tedavi ile beraber, düşük Pİ 

değerleri izlendi. KP-S grubunda, 2. ay Pİ değerleri, başlangıç değerlerine göre anlamlı 

derecede azalmış olarak bulunsa da, 6. ay ile 2.ay arasındaki farkın istatistiksel 

anlamlılık taşımadığı görüldü (Tablo 4-7). Her iki çalışma grubunda tedavi sonrası 6. ay 

ile başlangıç Pİ değerleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi. Bu 

sonuçlar, hastalığın tedavisinde hazırlayıcı etkenlerin ortadan kaldırılmasının ve 
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hastalara verilen ağız bakımı eğitiminin öngörülebilir klinik sonuçları olarak 

değerlendirilmektedir.  

Gruplar arası karşılaştırmalarda, başlangıçta, çalışma gruplarında Pİ değerleri 

kontrol gruplarından anlamlı derecede yüksek bulundu (Tablo 4-8). Periodontal 

hastalığın primer etyolojik etkeninin MDP olduğunu düşünürsek bu sonuç beklendiği 

gibi anlamlıdır. Bununla beraber, sigara içen ve içmeyen çalışma ve kontrol gruplarının 

Pİ değerlerinin kendi aralarında tüm ölçüm dönemlerinde,farklılık oluşturmadığı; 

dolayısıyla, sigara kullanımının, MDP miktarını etkilemediği görüldü. Literatürde, konu 

ile ilgili yapılan çalışmalar, bizim bulgularımızı destekler nitelikte, sigara kullanımının 

plak oluşum hızına herhangi bir etkisinin olmadığını göstermiştir (11, 13). Başlangıç 

değerleri göz önüne alındığında, çalışma gruplarının, kontrol gruplarından, anlamlı 

derecede yüksek olan Pİ değerlerine sahip olmasına karşılık; bu değerlerin 2. ve 6. ayda, 

kontrol gruplarının değerlerine yaklaştığı ve periodontal tedavi ile ağız hijyeni 

seviyesinin, sağlıklı bireylerin seviyesine ulaştığı gözlenmiştir (Tablo 4-8). 

Çalışmamızla, en çok benzerlik gösteren, fakat hasta grubu olarak gingivitise 

sahip bireylerde gerçekleştirilen, Budunelli ve arkadaşlarının araştırmasında, tedavi 

öncesi ve sonrasında saptanan Pİ sonuçlarının, hem grup içi hem de gruplar arası 

değerlendirmeleri, bizim araştırmamızla birebir uyumluluk içindedir (17). Tsai ve 

arkadaşları da, benzer şekilde, periodontal problemli bölgelerdeki tedavi öncesi ve 

tedavi sonrası Pİ değerlerinde anlamlı farklar bulmuşlar, ancak sağlıklı gruplarda Pİ 

ölçümü yapılmadığından, gruplar arası değerlendirme yapmamışlardır (130). Agnihorti 

ve arkadaşları ile Chapple ve arkadaşlarının çalışmalarında ise, Pİ ölçümü yapılmış 

olmasına rağmen, bulgulara yer verilmemesi nedeniyle çalışmamızdaki Pİ’ne ait 

sonuçlar ile karşılaştırılamamıştır (1, 25).  

Sonuç olarak, başlangıçta tüm çalışma gruplarında, kontrol gruplarından 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunan Pİ değerlerinin, periodontal 

başlangıç tedavisi ile azalarak, kontrol gruplarının seviyesine indiği ve sigara 

kullanımının, Pİ verilerinde herhangi bir fark yaratmadığı bulunmuştur (Şekil 4-2). 

5.4.2. Gingival İndeks Bulgularının Tartışması  

Çalışmamızda dişeti iltihabınının ölçülmesinde Gİ kullanılmıştır. Gİ, sadece 

kanama varlığı veya yokluğu yerine dişetinin fiziki durumu hakkında da bilgi sağladığı 

için, iltihabın derecesinin belirlenmesinde daha doğru bir bilgi verebileceği 
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düşünüldüğünden tercih edilmiştir (107). Objektif bir değerlendirme yöntemi olmasa da, 

klinik ölçümlerin aynı araştırıcı tarafından yapılmasının, bu hata payını en aza indirdiği 

düşünülmüştür. Literatürde, periodontal hastalıklarda antioksidan seviyelerini inceleyen 

araştırmalar arasında, bu parametreyi inceleyen bir çalışmaya rastlanmaması nedeniyle, 

Gİ değerlerine ilişkin bulgularımız, sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli 

bireylerde periodontal tedavinin sonuçlarını inceleyen diğer çalışmalarla kıyaslanmıştır.  

Grup içi karşılaştırılmalarda, KP grubunda, periodontal tedavi ile Gİ 

değerlerinde, istatisiksel olarak anlamlı bir azalma bulunmuştur. Sigara içmeyen KP 

grubu hastalarının, 6. ay ve. 2. ay Gİ değerleri, başlangıç değerlerinden ileri derecede 

anlamlı ve 6.ay değerleri de 2. ay değerlerinden anlamlı düzeyde azalmış olarak 

saptanmıştır (Tablo 4-10). Bu bulgu, periodontal tedavi ile, dişetindeki iltihabın ortadan 

kalkmasının doğal sonucu olarak değerlendirilebilir. Benzer şekilde, sigara içen, KP-S 

grubunda da, periodontal tedavi sonucu Gİ değerleri, başlangıçtan itibaren aşamalı 

olarak anlamlı düzeyde düşüş göstermiştir (Tablo 4-11). KP-S değerlerinin KP değerleri 

kadar, ileri derecede anlamlılık göstermemesi, sigara kullananlarda, dişeti iltihabi 

görüntüsünün baskılanması olarak yorumlanabilir (118). 

Gruplar arası değerlendirmelerimizi incelediğimizde, KP grubunun, 

başlangıçtaki Gİ değerlerinin, KP-S, S ve SS gruplarının değerlerinden, istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlı olacak şekilde, yüksek olduğu görülmektedir. Periodontal 

hastalıkta, dişetinin, iltihabi değişikliğe uğrayarak, kanama meyili, hiperemi ve ödem 

artışı ile, Gİ değerlerinin sağlıklı bireylerden yüksek olması beklenen bir durumdur. 

Ayrıca kronik periodontitisli çalışma gruplarında sigara içen bireylerde, iltihabi 

görüntünün baskılanmasından dolayı, sigara içmeyenlere kıyasla, Gİ düşük bulunması 

anlamlı bir sonuç olarak yorumlanabilir. Bununla beraber, sigaranın dişetindeki mikro-

damarlanmaya olan bu etkilerinden dolayı, sağlıklı bireylerde de, sigara içmeyen S 

grubunun Gİ değerleri, sigara içen S-S grubunun değerlerinden istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek olarak bulunmuştur (Tablo 4-12). Literatürde de periodontal 

dokudaki damarlanmanın bozulmasından dolayı, sigara içen bireylerde iltihabi bir 

durumda dişeti kızarıklığının ve kanamaya meyilin daha az görüldüğü bildirilmiştir 

(13). 

Bununla beraber, KP grubunda 2. ve 6. ay Gİ değerleri, KP-S, grubunun tedavi 

sonrası 2. ay ve 6. ay değerlerinden ve kontrol gruplarının başlangıç değerlerinden 
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istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Sigara içen KP-S grubunun 

ise, 2. ay ve 6. ay Gİ değerlerinin yine sigara içen S-S grubunun başlangıç değerlerinden 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur Çalışmamıza dahil ettiğimiz 

ileri generalize kronik periodontitis hastalarının, sadece Faz 1 periodontal tedavi ile, 

derin ceplerin tamamen eliminasyonun mümkün olamaması sebebiyle, yeterli 

düzelmenin sağlanamamasından dolayı, Gİ gibi bazı klinik ölçümlerin, tedavi 

sonrasında periodontal hastalıktan hiç etkilenmemiş olan sağlıklı grubun değerlerine 

ulaşmaması normal karşılanır. Tüm bunların yanında, KP-S grubunun tedavi sonrası 2. 

ay Gİ değerleri, S grubunun değerlerinden anlamlı derecede yüksek bulunurken; 6. ayda 

bu anlamlılık ortadan kalkmıştır (Tablo 4-12). Bunun bir sebebinin tedavi ile 

periodontal iltihabın çözülmesi olduğu düşünülse de, diğer bir sebebinin de, sigara 

kullanımının, Gİ değerlerinde yarattığı azalma olduğu düşünülmektedir. Angiogenezi 

bozması, keratinizasyonu arttırması ve nötrofillerin bir çok fonksiyonunda aksaklık 

meydana getirmesi sebebiyle, sigara kullanımı, klinik ve istatistik olarak tedavi 

sonuçları açısından farklılık yaratmaktadır (111). 

Sonuç olarak, periodontal tedavi, beklendiği gibi tüm çalışma gruplarında, Gİ 

değerlerini anlamlı derecede azaltmıştır. Ayrıca, sigara kullanımının, dişetinde iltihabi 

görüntüyü baskılaması ile, çalışma ve kontrol gruplarının, Gİ değerlerinde, istatistiksel 

olarak anlamlı azalmaya neden olduğu görülmüştür (Şekil 4-3). 

5.4.3. Sondalamada Kanama Bulgularının Tartışması 

SK, periodontal hastalıklarda, hastalık aktivitesini belirlemede, bilinen en 

objektif klinik değerlendirmelerden biridir. Cep tabanındaki bağlantı epitelinin, iltihabi 

dejenerasyonu ile, sondalamada kanamanın meydana geldiği ve periodontal başlangıç 

tedavisi ile iltihabın çözülmesi veya ortadan kalkması ile azaldığı bilinir (107). Bizim de 

çalışmamızın, SK değerlerinin, grup içi karşılaştırmasında, çalışma gruplarında, tüm 

ölçüm zamanlarında, istatistiksel olarak anlamlı farklar gözlenmiştir. KP ve KP-S 

gruplarının başlangıç SK değerleri, 2. ve 6. aydan; 2. ay değerleri ise 6. aydan, 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde, yüksek bulunmuştur(Tablo 4-14, 4-15). Bununla 

birlikte, sigara içmeyen KP grubunda, bu anlamlılık seviyeleri, 0-2 ve 0-6 aylar arasında 

ileri düzeydedir (Tablo 4-11). Konuyla ilgili literatürde, çalışmamızla uyumlu olacak 

şekilde, SK değerlerinin incelendiği araştırmaların hepsinde, periodontal tedavi 
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ile,yapılmış olan tedavinin klinik sonucu olarak, SK değerlerinin istatistiksel olarak 

anlamlı düşüş gösterdiği izlenmektedir (16, 17, 20, 25, 52). 

Gruplar arası bulguların karşılaştırılmasında, çalışma gruplarındaki başlangıç, 2. 

ve 6. ay SK değerleri, kontrol gruplarının başlangıç değerlerinden, ileri düzeyde anlamlı 

olacak şekilde yüksek bulunmuştur. Tedavi sonrasında, çalışma gruplarının SK 

değerlerinin, kontrol gruplarının seviyesine inmemesinin sebebinin, daha önce de 

vurgulandığı gibi cerrahi olmayan periodontal başlangıç tedavisinin ileri generalize 

kronik periodontitis grubunun tedavisinde yetersiz kalması olduğu düşünülür. Çalışma 

gruplarından, KP grubunun, 0. ay, 2. ay ve 6. ay değerleri KP-S grubunun aynı 

aylardaki değerlerinden yüksek olsa da, ikisi arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılığa ulaşılamamıştır. Benzer şekilde, sigara içen ve içmeyen diye ayrılmış kontrol 

gruplar arasında da anlamlı farklılığa rastlanmamıştır (Tablo 4-16). Sigara kullanımının, 

SK değerlerinde anlamlı farklılık yaratmadığı çalışmamızda, bunun nedenin, örneklem 

sayısındaki yetersizlik olduğu düşünülmektedir. Guentsch ve arkadaşlarının, her birinde 

15 bireyin yer aldığı sigara içme durumuna göre ayrılmış kronik periodontitisli ve 

sağlıklı dört grubun incelendiği çalışmalarında; periodontitisli grupların SK değerleri, 

kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bu beklenen 

sonucun yanında, sigara kullanan ve kullanmayan çalışma ve kontrol grupları arasında, 

SK değerlerinde bir farklılık olmadığını ve çalışma gruplarının tedavi ile birlikte 

istatistiksel anlamlı düşüş gösterdiğini belirtmişlerdir. Sözü edilen araştırmada, kronik 

periodontitisli bireylerin, tedavi sonrası azalan SK değerleri, yine de sağlıklı gruplar 

seviyesine düşmemiş ve kontrol gruplarından anlamlı derecede yüksek olarak kalmıştır 

(52). Bu çalışmanın SK bulguları, bizim araştırmamızda elde ettiğimiz bulgularla 

birebir örtüşmektedir.  

Sonuçta, tüm çalışma gruplarında, periodontal tedavi,beklendiği gibi, SK 

değerlerini anlamlı derecede azaltmıştır. Fakat tedavi sonunda azalan SK değerleri, 

kontrol gruplarının seviyesine inmemiştir. Ayrıca, sigara kullanımı çalışma ve kontrol 

gruplarında, SK değerlerinde anlamlı farklılığa yol açmamıştır (Şekil 4-4). 

5.4.4. Sondalanabilir Cep Derinliği Bulgularının Tartışması 

Periodontal hastalıklarda, sağlıklı bireylerde gözlenen, fizyolojik dişeti oluğu 

miktarının; bağlantı epiteli ve periodontal ataşman yıkımı ile, patolojik cebe dönüştüğü 

bilinir. Başarılı periodontal tedavi ile, periodontal ataşmanın rejenere veya tamir olması 
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ve dişeti fibrillerinin yoğuluklarındaki artış sebebiyle, cep derinliklerinde azalma 

gözlenmektedir. Biz de, araştırmamızda, sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli 

çalışma gruplarının, grup içi karşılaştırmalarında, beklendiği gibi, periodontal tedavinin 

cep sığlaşması sağladığı sonucunu bulduk. Hem KP,hem de KP-S gruplarında, 6. ay 

SCD değerleri, başlangıç ve 2. aydan ve 2. ay değerleri de başlangıç değerlerinden, 

istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde düşük bulunmuştur (Tablo 4-18, 4-19).Aynı 

zamanda bu anlamlılık, sigara içmeyen KP grubunda ileri düzeydedir (Tablo 4-18). 

Literatürde de, bizim çalışmamızın sonuçlarına benzerlik gösterecek şekilde, 

periodontal tedavi ile kronik periodontitisli bireylerde, tedavi sonrası SCD değerlerinin, 

anlamlı derecede azaldığı bildirilmektedir (52, 130). 

Gruplar arası karşılaştırılmalara bakılacak olursa, başlangıçta, sigara içen, KP-S 

grubunun SCD değerleri, hem sigara içmeyen KP grubundan; hem de kontrol 

gruplarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bu anlamlılık, KP-S grubu ile 

kontrol grupları arasında ileri düzeydedir (Tablo 4-20). Sigara kullanımı, Gİ 

değerlerindeki azalmayla izlendiği gibi iltihabi görüntüyü baskılasa da, periodontal 

yıkımı şiddetlendirdiği ve bu sebepten sigara içenlerde, periodontal yıkım şiddetinin, 

içmeyenlere kıyasla, daha fazla olduğu bilindiğinden (60), KP ve KP-S grupları 

arasındaki bu anlamlı fark, beklenen bir sonuçtur. Benzer bir araştırmada, Guensch ve 

arkadaşlarının, ileri kronik periodontitisli olarak tanımladıkları bireylerden oluşturulmuş 

çalışmasında, sigara içen ve içmeyen gruplar arasında, SCD açısından anlamlı farka 

rastlanılmazken; paket yıl ortalama değerleri bildirilmediği için, bizim çalışmamızla 

birebir korelasyon kurulamamıştır (52). Bununla beraber, araştırmamızda, sigara 

içmeyen KP grubunun, başlangıçtaki SCD değerleri de, kontrol gruplarından ileri 

derecede anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur. Periodontal yıkım gözlenmeyen 

sağlıklı bireylerden seçilmiş olan kontrol gruplarında ise, sigara içen ve içmeyenler 

arasında SCD değerlerinde, böyle bir farka rastlanmamıştır. Yapılan çalışmalarda da, 

benzer şekilde, sigara içen ve içmeyen sağlıklı bireylerin, SCD miktarları arasında 

anlamlı bir değişikliğe rastlanmamıştır (17, 52). 

Araştırmamızda, tedaviyle her iki çalışma grubunda, SCD değerlerinde düzelme 

izlenmesine rağmen, sigaranın negatif etkisinin devam etmesinden dolayı, bu iki grup 

arasındaki anlamlı fark tedavi sonrasında da korunmuştur. KP-S grubunun SCD 

değerleri başlangıçtaki gibi, tedavi sonrası 2. ve 6. ayda da, KP grubunun 2. ve 6. ay 
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değerlerinden istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur (Tablo 4-20). Literatürde cerrahi 

olmayan periodontal tedavi ile sigara içen bireylerin SCD değerlerinde daha az düşüşe 

rastlandığı belirtilmektedir (85). Bununla beraber, KP ve KP-S gruplarının 2. ve 6. ay 

değerleri, kontrol gruplarının SCD değerlerinden yüksek olmaya devam etmiştir (Tablo 

4-20). Periodontal tedavi, sigara içen ve içmeyen periodontitisli gruplarda, cep 

sığlaşmasına neden olmuş olsa da, ileri generalize kronik periodontitis endikasyonuna 

sahip hastalarda, cerrahi olmayan Faz 1 periodontal tedavinin, cep derinliklerini, sağlıklı 

bireylerin seviyesine ulaştırmada yetersiz kaldığı düşünülmektedir.  

Sonuç olarak, başlangıçta, kronik periodontitise sahip tüm çalışma gruplarının 

SCD değerleri, sağlıklı kontrol gruplarının değerlerinden yüksek bulunmuştur. Kontrol 

gruplarında, sigara içme durumuna göre SCD değerleri arasında fark bulunmazken, 

periodontitisli gruplardan sigara içen grubun SCD değerleri, içmeyenlerden anlamlı 

düzeyde yüksek bulunmuştur. Tedavi ile, çalışma gruplarında SCD değerleri, 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşmüş, fakat kontrol gruplarının değerlerinden 

anlamlı derecede yüksek kalmaya devam etmiştir (Şekil 4-5). 

5.4.5. Klinik Ataşman Düzeyi Bulgularının Tartışması 

Klinik ataşman kaybı, dişeti çekilmesi ile sondalama derinliğinin toplamıdır ve 

periodontal hastalığın şiddeti hakkında bilgi verir. Periodontal hastalıkta, periodontal 

doku yıkımı sebebiyle, artmış KAD değerlerinde, periodontal tedavi ile birlikte azalma 

gözlenir. Yapılan çalışmalarda, araştırmamıza benzer şekilde, KAD değerleri, SCD 

değerlerine paralellik göstererek, periodontal hastalığa sahip bireylerde, sağlıklı 

bireylerden yüksek bulunmuşken, tedavi ile bu değerlerde azalma saptanmıştır (1, 20, 

130). Ayrıca sigara kullanımı, çalışmamızla uyumluluk gösterecek şekilde, KAD’de 

artışla ilişkilendirilmiştir (1). Grup içi ve gruplar arası değerlendirmeler, SCD değerleri 

ile birebir uyumluluk göstermektedir (Tablo 4-22, 4-23, 4-24) (Şekil 4-6). 

5.5. Biyokimyasal Değerlendirmelere Ait Bulguların Tartışması 

5.5.1. Tükürük Total Antioksidan Kapasitesine Ait Bulguların Tartışması 

Çalışmamızda, sigara içmeyen çalışma grubunda, tedavi öncesi tükürük TAOK 

değerleri, sigara içmeyen sağlıklı gruptan düşük değerler gösterse de aralarındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Tablo 4-28). Literatürdeki tükürük 

TAOK’sinin incelendiği az sayıda çalışmada, birbiriyle çelişen farklı sonuçlar 
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bildirilmiştir. Bu araştırmaların çoğunda, sonuçlarımıza benzer şekilde, periodontal 

hastalıklarda görülen T-TAOK değerlerindeki düşüşün istatistiksel anlamlılıkta 

olmadığı belirtilmiştir (16, 17, 104). Çalışmamız ile paralellik gösteren sonuçlar elde 

eden Budunelli ve arkadaşlarının araştırması bizimkinden farklı bir hasta grubu 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Periodontal yıkımın görülmediği gingivitise sahip hasta 

grubunda, antioksidan parametrelerinde belirgin bir değişiklik görülmemesi beklenen 

bir sonuçtur (17). Moore ve arkadaşları ise tam tükürükte, tükürüğün önemli 

antioksidanlarından ürik asit, albümin, askorbik asit ve TAOK değerlerini inceledikleri 

çalışmalarında, periodontal hastalığa sahip bireylerde TAOK değerlerinin, sağlıklı 

bireylerden daha düşük olmadığı ve periodontal hastalığın tükürüğün TAOK’sini 

etkilemediği sonucuna varmışlardır. Araştırmacılar bu sonuçları, peridontal hastalıklı 

bireylerde artan DOS’ndan gelen antioksidanların, tükürüğün düşük antioksidan 

seviyesini yukarı çektiği şeklinde yorumlamışlardır. Fakat araştırıcılar, bu çalışmada 

periodontal hasta grubunu, “periodontal tedavi ihtiyacı olan”, sağlıklı grubu da 

“görünüşte sağlıklı” diye oldukça belirsiz şeklinde tanımlamışlardır. Ayrıca bu 

araştırmada sağlıklı 28 bireye karşı, periodontal hastalıklı sadece 7 birey 

değerlendirilmiştir (104). Bu bahsedilen çalışmaların haricinde, hasta seçim kriterleri 

açısından araştırmamıza benzerlik gösteren diğer bir araştırmada, Brock ve arkadaşları, 

periodontal hastalığın düşük tükürük TAOK değerleri ile ilişkili olduğunu belirtmiş 

olmasına rağmen sonuçların istatistiksel anlamlılık taşımadığını ifade etmişlerdir (16). 

Çalışmamızla bazı metodolojik farklılıklara sahip olan diğer araştırmalarda, 

periodontitiste tükürük TAOK değerlerinin istatistiksel olarak sağlıklı bireylerden düşük 

bulunduğu öne sürülmüştür (20, 37). Çanakçı ve ark.’nın periodontal hastalıklı veya 

sağlıklı hamilelerde TAOK, SOD, GPx ve lipit peroksidasyon ürünü olarak MDA 

düzeylerini inceledikleri çalışmalarında tükürük TAOK’nin periodontitise bağlı olarak 

düştüğünü göstermişler ve periodontal hastalığın düşük TAOK ve artmış oksidatif stres 

ile ilişkili olduğu sonucuna varmışlardır. Araştırıcıların, bu çalışmada, tükürükte TAOK 

ölçümü yapmak için, Erel tarafından geliştirilen ünik bir yöntem kullanmış 

olmalarından dolayı bizim araştırmamızla sonuçlarının kıyaslanabilir olduğu 

düşünülmemektedir (20,40). Çalışmamıza benzer şekilde, TEAK yönteminin 

kullanıldığı Diab- Ladki ve arkadaşlarının uyarılmış tükürükte yaptıkları çalışmalarında 

periodontal hastalıklı bireylerde sağlıklı bireylere kıyasla, tükürüğün üç ana 

antioksidanında anlamlı değişim olmasa da, TAOK’nda istatistiksel olarak anlamlı 
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düşüş olduğunu saptamışlardır (37). Ancak bu çalışmada hastaların sigara tüketiminin 

dikkate alınmamış olması kanımızca önemli bir sorundur.  

Araştırmamızda, KP ve S grupları arasında TAOK seviyelerinde istatistiksel 

farklılık bulunmazken, KP-S ve S-S grupları arasında TAOK seviyelerinin, sağlıklı 

grupta yüksek olduğu ve bunun istatistiksel açıdan ileri düzeyde anlamlılık taşıdığı 

bulunmuştur. Ayrıca S-S grubu, sadece KP-S grubundan değil KP ve S gruplarının da 

başlangıç değerlerinden ve çalışma gruplarında periodontal tedaviler sonrası 2. ve 6. ay 

değerlerinden benzer şekilde yüksek değerler göstermektedir (Tablo 4-22). 

Araştırmamızın bu sonuçları, sigara kullanım kriterleri bizimkiyle benzer şekilde 

belirlenmiş olan, Budunelli ve arkadaşlarının sonuçları ile örtüşmemektedir. Sigara içen 

veya içmeyen, gingivitisli veya sağlıklı tüm grupların TAOK değerlerinde farklılık 

bulamayan, bizim kullandığımız ticari kitin aynısının kullanıldığı, fakat toplanan 

örneklerin biyokimyasal analiz öncesi saklama koşullarının bizim çalışmamızdan farklı 

olduğu bu araştırmada, tükürük örnekleri -20 derecede saklanmıştır. Oysa, Chapple ve 

arkadaşlarının -20 derecede saklanmış serumda TAOK’nin %30 düştüğünü ortaya 

koyduğu çalışmalarının sonuçları göz önüne alındığında, bu derecede saklanmış 

örneklerin antioksidan kapasitelerinin bozulmaya maruz kalabileceği öngörülebilir 

kanısındayız (26). Ayrıca sözü edilen araştırmada hastalık parametrelerinin daha yoğun 

görülebileceği periodontitisli hasta grubu yerine gingivitisli hasta grubunun seçilmiş 

olması da antioksidan değerlerinde hasta ve sağlıklı gruplar arasında fark 

bulunmamasına neden olabileceğini düşündürmektedir (17). Bu sebeplerden, gingivitisli 

bireylerle gerçekleştirilmiş bu çalışmanın bizim sonuçlarımızla kıyaslanmasının çok da 

anlamlı olmayacağını kanısındayız. Bu çalışma haricinde, DOS’nda, TAOK değerini 

ölçen bir tez çalışmasında da bizim bulgularımıza uyacak şekilde, sigara içen sağlıklı 

bireylerde, TAOK seviyeleri, diğer gruplardan sayısal olarak yüksek bulunmuştur (76). 

Çalışmamızda, S-S grubunda diğer tüm gruplarda ve tüm ölçüm dönemlerinde 

antioksidan düzeylerinde gözlenmiş olan artışın, vücutta ağız içine benzer şekilde dış 

ortama açık başka bir epitel olan alveolar epitelin örnek alınması ile açıklanabileceği 

düşünülmektedir. Serbest radikal atağına açık olan hava yollarını veya alveolar epiteli 

yıkayan sıvıda yüksek miktarlarda GSH üretimi olduğu gösterilmiş ve alveolar epiteli 

yıkayan sıvıda varolan bu artmış GSH seviyesinin, sigara içen sağlıklı bireylerde, 

içmeyenlere kıyasla daha fazla bulunduğu bildirilmiştir (14,23, 29,117). Fakat, sigara 
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dumanındaki ROT’ne bağlı doku hasarından korunma amacıyla vücudun geliştirdiği 

adaptif bir mekanizma sonucu akciğerleri yıkayan sıvıda artan bu antioksidan 

miktarının herşeye rağmen sigara dumanına bağlı epitel hücre hasarının önüne 

geçemediği de gösterilmiştir (117). Akciğer epiteline benzer şekilde dış ortamın 

etkilerine açık olan bağlantı epitelini kaplayan DOS’nın da, GSH gibi thiol içeren bir 

antioksidana sahip olduğu göz önüne alındığı takdirde (23), çalışmamızda, sağlıklı 

sigara içenlerde saptadığımız antioksidan artışının, akciğerlerdeki gibi adaptif bir 

mekanizmanın sonucunda meydana gelme olasılığına sahip olduğu ve bu konuyu 

inceleyen daha ayrıntılı araştırmalara gerek duyulduğu kanısındayız.  

Çalışmamızın cerrahi olmayan periodontal tedavi sonrası T-TAOK sonuçlarına 

göz attığımızda, gidişat olarak tahmin edilen yönde sonuç verdiği izlenmektedir. (Şekil 

4-7) Sigara içmeyen KP ve içen KP-S grubunda, cerrahi olmayan başlangıç tedavisi 

sonrası tükürük TAOK değerlerinde hem 2. hem de 6. ayda sayısal olarak artışa 

rastlanmış fakat bu ölçüm dönemlerinin başlangıca göre olan farkları istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (Tablo 4-26, 4-27). Bunun sebebinin, cerrahi olmayan 

periodontal başlangıç tedavisinin çalışma grubumuz olan ileri generalize kronik 

periodontitise sahip hastalarda yeterli iyileşmeyi sağlayamaması olduğu 

düşünülmektedir. Periodontal tedavi sonuçlarının da değerlendirildiği az sayıda 

çalışmadan biri olan Buduneli ve ark.’nın 20 gingivitisli, 20 sağlıklı hastada yaptıkları 

bir çalışmada, bizim sonuçlarımıza benzer şekilde, gingivitisli hasta grubunda tükürük 

TAOK değerinin sağlıklılardan veya tedavi sonrası değerlerden istatistiksel olarak farklı 

olmadığı ifade edilmiştir (17). 

Çalışma grubunun tedavi sonrası artmış antioksidan değerleri ile sigara içmeyen 

kontrol grubunun değerleri arasında istatistiksel olarak fark bulunmamış olup bu sonuç 

tedavi sonrası antioksidan seviyesinin kontrol grubunun seviyesine ulaştığını ortaya 

koymaktadır. Tedavi ile azalan ROT miktarının, bu artışta rol oynadığı 

düşünülmektedir. Çalışma gruplarında antioksidan seviyelerinin, tedavi ile ne kadar 

artış gösterse de başlangıçta tüm gruplardan yüksek bulunan sigara içen sağlıklı grubun 

seviyesine ulaşmadığı bulunmuştur. Bu sonucun elde edilmesinde, daha önce bahsedilen 

sigara içen periodontal sağlıklı bireylerde, adaptif bir mekanizma ile, lokal antioksidan 

üretimine geçilmesinin rol oynadığı düşünülmektedir. 
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5.5.2. Plazma Total Antioksidan Kapasitesine Ait Bulguların Tartışması 

Çalışmamızda sigara içmeyen KP grubunda, tedavi öncesi plazma TAOK 

değerleri, sigara içmeyen sağlıklı gruptan istatistiksel olarak anlamlı olmasa da düşük 

bulunmuştur (Tablo 4-25). Chapple ve ark.’nın sigara içmeyen periodontal hastalıklı ve 

sağlıklı bireylerde yaptıkları kesitsel bir çalışmada, plazma ve DOS TAOK değerlerini 

incelemişler ve bizim sonuçlarımıza benzer şekilde, periodontal hastalıkta bu değerlerde 

düşüş olduğunu belirtmişlerdir. DOS TAOK değerlerinde bu düşüş anlamlı iken, 

plazma TAOK değerleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (24). Benzer şekilde, 

periodontitisli ve sağlıklı bireylerde hem sistemik hem de lokal TAOK’nin 

değerlendirildiği başka bir çalışmada ise tükürük, DOS, serum ve plazma TAOK 

değerleri periodontal hastalıkla ilişkili olarak düşük olduğu izlenirken; sadece DOS ve 

plazmadaki TAOK değerlerinin istatistiksel olarak anlamlılık taşıdığı ifade edilmiştir 

(16). Sigara içmeyen grubun hasta seçim kriterleri açısından bu araştırma ile bazı 

farklılıklarımız mevcuttur. Brok ve arkadaşları hiç sigara kullanmamış bireyleri 

incelerken araştırmamızda, en erken iki yıl önce sigarayı bırakmış bireyler de sigara 

içmeyen gruba dahil edilmiştir ve iki araştırmanın hasta seçim kriterlerindeki bu 

farklılığın, P-TAOK sonuçlarına da yansıdığı düşünülmektedir. 

Sigara içmeyen KP hasta grubunda, cerrahi olmayan başlangıç tedavisi sonrası, 

plazma TAOK değerlerinde, hem 2. hem de 6. ayda başlangıca kıyasla istatistiksel 

olarak anlamlı artış bulunmuş, fakat 2. ve 6. aylar arasında belirgin ve istatistiksel bir 

farklılık elde edilememiştir (Tablo 4-30). 6. ayın sonunda, KP grubunda, tedavi 

sonrasında artmış olan tükürük TAOK değerleri ile sağlıklı grubun değerleri arasında 

herhangi bir istatistiksel farklılık saptanmamıştır (Tablo 4-32). KP-S grubunda 

başlangıçta KP grubundan düşük bulunan değerler tedavi ile bir miktar yükselmiş olsa 

da sigara içmeyen gruptan düşük kalma eğilimindedir. Bu sonucun; hücre dışı ROT 

kaynağı olan sigaranın, başka bir ROT kaynağı olan periodontal hastalığa eklenmesi ve 

tedavi ile iltihabi durum kaynaklı ROT’un ortamdan uzaklaşırken, sigara kaynaklı 

oksidatif stresin sürmesine bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu sebepten dolayı KP-S 

grubunun, tedavi sonrası P-TAOK değerlerinde, KP grubu kadar olmasa da bir miktar 

artış gözlendiği düşünülmektir (Tablo 4-31). Chapple ve arkadaşlarının periodontitisli 

ve sağlıklı bireylerde, DOS ve plazmada TAOK değerlerini inceledikleri bir diğer 

çalışmada hem tedavi öncesi hem de tedavi sonrası plazma TAOK değerleri kontrol 

grubu değerlerinden farklı bulunmamıştır. Araştırıcılar, istatistiksel anlamlılığa 
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ulaşmamış olsa da kontrol grubunun plazma TAOK değerlerinin periodontitis 

grubundan daha yüksek olduğunu ve başarılı periodontal tedavi ile, plazma TAOK 

değerlerinde artış gözlendiğini ancak bunun anlamlı bir değişim olmadığını ifade 

etmişlerdir (25). Bu çalışmanın sonuçları bizim çalışmamızın sonuçları ile uyumluluk 

içindedir.  

Sigara içen sağlıklı grubun P-TAOK değerleri, sigara içmeyen sağlıklı ve 

periodontitisli grupların tüm ölçüm dönemlerinde elde edilen P-TAOK değerlerinden 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur. S-S 

grubunda rastladığımız ve T-TAOK değerleriyle de paralellik gösteren bu durumun, 

sigara içen bireylerde vücudun adaptif mekanizmalarına bağlı olarak artmış lokal 

antioksidan üretimi ile ilişkili olabileceği varsayılabilir. 

5.5.3. Tükürük Akış Hızı ve Tükürük Antioksidan Kapasite Akış Hızına Ait 
Bulguların Tartışması 

Çalışma gruplarının başlangıç TAH miktarları, sayısal olarak sağlıklı gruplardan 

yüksek bulunmuş olsa da istatistiksel olarak anlamlılık taşımamaktadır. (Tablo 4-36) 

Brock ve arkadaşları da bizim sonuçlarımıza benzer şekilde, hem uyarılmış hem de 

uyarılmamış tükürük örnekleri topladıkları çalışmalarında, her iki tip örnekte de TAH 

açısından, periodontitise sahip ve sağlıklı gruplar arasında istatistiksel olarak fark 

bulamamışlardır (16). Çalışma gruplarında başlangıç TAH miktarları, tedavi ile 2. ve 6. 

ayda yine sayısal olarak artmış bulunsa da, bu artış yalnızca KP grubunun 0. ay ve 2. 

ayları arasında istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 4-34, 4-35). Guentch ve 

arkadaşlarının, periodontal tedavinin ve sigara kullanımının, tükürükte lipit 

peroksidasyonuna ve antioksidan aktiviteye etkilerini inceledikleri araştırmalarında, 

başlangıçta sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli gruplar ile sağlıklı grupların 

TAH miktarları arasında fark bulunmazken, periodontal tedavi ile bu değerler 

istatistiksel olmasa da sayısal olarak artış göstermiştir (52). Bu çalışmanın sonuçları da 

Brok ve arkadaşlarının sonuçları gibi çalışmamızla uyumluluk içindedir. Ayrıca 

araştırmamızda, literatüre uyumlu olacak şekilde, çalışma grupları ve kontrol 

gruplarının kendi aralarında TAH miktarları açısından bir fark bulunmamış, dolayısıyla 

sigara kullanımının bu parametreye bir etkisinin olmadığı düşünülmüştür.  

TAOK konsantrasyonunun, TAH’na bölünmesiyle elde edilen, TAOK-AH 

parametresi, periodontitisli çalışma gruplarında, kontrol gruplarından sayısal olarak 
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düşük bulunmuş olsa da istatistiksel olarak sadece S-S grubu ile KP ve KP-S grupları 

arasında anlamlı farklılık elde edilmiştir (Tablo 4-40). Literatürde bizim çalışmamıza 

benzer şekilde periodontitisin düşük TAOK-AH değerleriyle ilişkilendirildiği çalışmalar 

mevcuttur (122,52). Sculley ve arkadaşlarının CPITN indeksine göre gruplara 

ayırdıkları 129 bireyi dahil ettikleri çalışmalarında, uyarılmamış tükürükte, FRAP 

yöntemi ile değerlendirilen TAOK konsantrasyonlarında anlamlı farklılık olmadığını 

belirtilmiştir. Daha sonra, TAOK’ye ait değerlerin, TAH’na bölünmesi suretiyle, elde 

edilen TAOK-AH sonuçlarının da, farklı CPITN skorlarına sahip bireylerde, yine 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini bulan araştırıcılar, ancak sözü 

edilen bu değerlerin cinsiyete göre incelendiği takdirde düşük CPITN değerleri ile 

düşük TAOK-AH arasında ilişki olduğunu saptamışlardır (122). Bu çalışmada, materyal 

toplanmasının, klinik ölçümlerden önce yapılmasından dolayı, hemorajiye çok hassas 

olan FRAP yöntemiyle elde edilen bu sonuçların, kan kontaminasyonundan etkilenmiş 

olasılığından bahsetmek mümkündür. Bunun yanı sıra, daha fazla periodontal hastalık 

şiddetine ve düşük CPITN indeks değerine sahip bireylerde, kanamanın meydana gelme 

ihtimalinin daha muhtemel olması nedeniyle, normalden daha düşük antioksidan 

değerlerinin elde edilebileceği ve bütün bunlara bağlı olarak, yüksek CPITN değerlerine 

sahip bireylerle aralarındaki farkın istatistiksel anlamlılığa eriştiği düşünülebilir. 

Guentsch ve arkadaşlarının kronik periodontitisli ve sağlıklı sigara içen ve içmeyen 60 

bireyde yaptıkları çalışmada ise uyarılmamış tükürükte tükürük akış hızına göre 

hesaplanmış TAOK-AH düzeyleri incelemiş ve bizim araştırmamızdan farklı olarak 

sigara içmeyen kontrol grubunda da TAOK-AH değerlerinin periodontitisli bireylerden, 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunduğu bildirilmiştir (52). 

Çalışmamızda, periodontitisli gruplarda, TAOK-AH değerlerinin tedavi ile 

yükselmesi beklenirken, istatistiksel olmasa da, sayısal olarak düştüğü görülmüştür 

(Tablo 4-38, 4-39). Başlangıçta yalnızca kontrol gruplarından S-S grubu, periodontitisli 

gruplardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek TAOK-AH değerlerine sahip 

bulunmuşken, tedavi sonrası 2. ve 6. ayda TAOK-AH değerlerinin başlangıca göre daha 

da düşmesi ile kontrol gruplarının ikisi de çalışma gruplarından istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek TAOK-AH değerlerine ulaşmıştır (Tablo 4-40). Tedavi ile 

artan TAOK değerlerinin, yine tedavi ile artan TAH miktarına bölünmesinden dolayı, 

TAOK-AH değerlerindeki bu düşüşün meydana geldiği düşünülmektedir. Tedavi ile 

periodontitisli bireylerin TAOK-AH değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artışa 
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rastlamadığımız araştırmamızın bu sonuçları, Guentsch ve arkadaşlarının bulguları ile 

uyumluluk göstermektedir. Sözü edilen bu araştırmada elde edilen TAOK-AH 

değerinde, beklenen bu artışın görülememesinin sebebinin, periodontal hastalıklı 

bireylerin tedavi sonrası artan TAOK konsantrasyonlarının yine tedavi ile artan TAH’na 

bölünmesi olduğu düşünülebilir. Bununla beraber, araştırıcılar, bizim çalışmamızda 

olduğu gibi, istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmasa da sigara içenlerde düşük 

TAOK-AH’na bir yönelim görüldüğünü de belirtmişlerdir (52). 

5.6. Klinik ve Biyokimyasal Değerlerin Korelasyon Analizi BulgularınınTartışması 

Çalışmamızda T-TAOK ve P-TAOK değerleri ile yaş, cinsiyet, sigara paket yıl 

ve klinik bulgulardan Gİ, SK ve SCD arasındaki korelasyonlar incelenmiştir         

(Tablo 4-41, 4-42). 

Literatürde bazı araştırmalarda TAOK seviyeleri ile yaş ve cinsiyet arasında 

korelasyon kurulmuştur (104,122). Bizim çalışmamızda da TAOK değerleri ile yaş ve 

cinsiyet arasındaki korelasyon incelenmiş olmasına karşın, sadece yaş ile P-TAOK 

arasında anlamlı negatif korelasyona rastlanmış, yaş arttıkça P-TAOK değerinin 

düştüğü görülmüştür (Tablo 4-42). Oysa, cinsiyet ile TAOK değerleri arasında 

korelasyon saptanmamış olup, bunun, çalışma ve kontrol gruplarımızdaki cinsiyet 

dağılımının benzer olmaması nedeniyle, herhangi bir önem taşımadığı kanısındayız 

(Tablo 4-41, 4-42). 

Çalışmamızda, sigara kullanan birey sayıları açısından çalışma ve kontrol 

grupları arasında istatistiksel fark bulunmamıştır (Tablo 4-2). Ancak, çalışma grubunun 

sigara paket yıl miktarı, kontrol grubundan istatistiksel olarak ileri derecede yüksek 

bulunmuştur. Çalışma grubunda sigara kullanımı ortalaması 18 paket yıl iken, kontrol 

grubunda 8 paket yıldır (Tablo 4-3) T-TAOK ile sigara paket yıl miktarları arasında 

negatif yönde bir korelasyona rastlanmış ve sigara paket yıl miktarının artışı ile T-

TAOK seviyelerinin düştüğü bulunmuştur (Tablo 4-41). Agnihotri ve arkadaşlarının 

sigara kullanma miktarlarına göre hiç kullanmayan, hafif ve ağır içici olarak üçe ayırmış 

oldukları gruplarda, enzimatik bir antioksidan olan SOD miktarlarının, sigara kullanım 

düzeyi arttıkça düştüğü bulunmuştur (1). Sigara kullanım miktarının, antioksidan 

seviyelerinde yarattığı bu önemli farklılıktan dolayı, gelecekte, benzer konuda yapılacak 

çalışmalarda, sigara kullanan hasta seçim kriterlerini oluştururken, paket yıl 

miktarlarının da göz önüne alınması gerektiğini düşünmekteyiz.  
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Tüm gruplarda gerçekleştirilmiş olan, başlangıç klinik ölçümleri ile T-TAOK 

arasında istatistiksel olarak anlamlı, P-TAOK arasında ise ileri derecede anlamlı negatif 

korelasyona rastlanmış, Gİ, SK ve SCD değerleri arttıkça, TAOK değerleri azalma 

göstermiştir. (Tablo 4-41, 4-42). Klinik parametreler ile antioksidan seviyeleri arasında 

gözlenen bu negatif korelasyon, ROT ve oksidasyon ürünleri ile de pozitif bir 

korelasyon kurulabileceğini düşündürmektedir. Benzer şekilde, Tsai ve arkadaşları da, 

periodontal hastalıklı bölgelerde, DOS’nda ROT artışı sonucu olarak ortaya çıkan 

artmış lipit peroksidasyon konsantrasyonları ile, Gİ, SCD ve KAD gibi klinik 

parametreler arasında tedavi öncesi pozitif korelasyona rastlandığını belirtmişlerdir 

(130). İltihabi klinik parametrelerin artışı ile dokuda ROT yükünün arttığı ve dolayısıyla 

antioksidan seviyelerinin azaldığı düşünülürse bu sonuçlar beklendiği gibi uyumlu 

bulunmuştur.  

Diğer bir değerlendirmemiz ise, TAOK ile TAH arasındaki korelasyonun 

incelenmesidir. Başlangıçta herhangi bir ilişki bulunmamış olsa da, tedavi sonrası 2. ve 

6. aylarda anlamlı negatif korelasyona rastlanmıştır (Tablo 4-43). Tükürükte antioksidan 

seviyesini inceleyen iki parametreden biri olan TAOK ve bu değerin TAH’na 

bölünmesiyle elde edilen, TAOK-AH parametrelerinin, çalışmamızın sonuçlarına göre 

birbiri ile paralellik göstermediği bulunmuştur (Tablo 4-28, 4-40). Periodontal tedavi ile 

hem T-TAOK hem de P-TAOK değerlerinde sayısal olarak artış izlenmiş olmasına 

rağmen, TAOK-AH değerleri azalmış olarak bulunmuştur (Tablo 4-28, 4-32, 4-40). Çok 

hassas yapılması gereken, uyarılmamış tükürük toplama işleminin, kliniğimizin çalışma 

koşulları nedeniyle, muhtemelen gerektiği kadar hassasiyetle gerçekleştirilememiş olma 

olasılığı sebebiyle, tükürük antioksidan miktarlarının değerlendirilmesinde TAOK-AH 

yerine ve T-TAOK değerlerinin daha doğru bilgi sağladığı kanısındayız.  

Çalışmamızın tüm klinik ve biyokimyasal sonuçları birlikte göz önüne 

alındığında, T-TAOK ve P-TAOK değerlerinin klinik parametrelerle negatif korelasyon 

içinde olduğu görülmektedir (Tablo 4-41, 4-42). Periodontal hastalıklı bireylerde, 

sağlıklılardan daha düşük bulunan antioksidan değerlerinin, tedavi ile artış gösterdiği 

izlenmiştir. Tedavi ile antioksidan değerlerinin yükseldiği ve sağlıklı değerlere ulaştığı 

gözlemlenmiş olmasına karşın, istatistiksel olarak anlamlılık taşımayan, ancak sayısal 

olarak artış eğiliminde olan bu sonuçların, daha çok bireyin dahil edildiği kapsamlı 

çalışmalarla irdelenmesi gerektiği düşüncesindeyiz.  
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Sigaranın, periodontal hastalıklı bireylerde ek bir ROT kaynağı oluşturmasından 

dolayı, hem sigara kullanan hem de kronik periodontitise sahip bireyler, en düşük 

antioksidan seviyelerine sahipken, sigara içen sağlıklı bireylerde, diğer gruplardan 

beklenmedik şekilde, ileri derecede anlamlı düzeyde hem T-TAOK hem de P-TAOK 

değerlerine yansıyan, yüksek antioksidan seviyelerine rastlanmıştır. Sigaranın sağlıklı 

bireylerin antioksidan seviyelerinde neden olabileceği bu artışın sebebi, bu çalışmanın 

sınırları dahilinde açıklığa kavuşamamıştır. İleride bu konuyu aydınlatacak, ayrıntılı 

çalışmaların yapılması gerektiği kanısındayız. 
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6. SONUÇLAR 

Kronik periodontitisli bireylerin, tükürük ve plazma TAOK değerlerinin, kontrol 

bireylerinin değerleri ile kıyaslanıp, sigara kullanımı ile, periodontal tedavinin bu 

parametreler üzerine etkilerinin incelenmesi ve klinik parametreler ile korelasyonlarının 

analizi şu sonuçları vermiştir: 

 

1. İleri kronik periodontitise sahip sigara içmeyen bireylerde, hem tükürük hem de 

plazmada, antioksidan seviyeleri, sigara içmeyen sağlıklı gruptan sayısal olarak 

düşük bulunmuş, periodontal hastalığın tükürük ve plazma antioksidan 

seviyelerinde istatistiksel olmayan bir azalmaya neden olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

 

2. Sigara içen sağlıklı bireylerde tükürük ve plazma antioksidan değerleri diğer tüm 

gruplardan istatistiksel olarak yüksek bulunmuş, buna karşın, sigara içen 

periodontitis grubunda, içmeyen periodontitis grubundan, sayısal olarak daha 

düşük değerler gözlenmiştir. Sigara kullanımının, periodontal hastalıklardaki 

düşük antioksidan seviyelerinin, daha da düşmesine neden olduğu, sağlıklı 

bireylerde ise antioksidan düzeyini arttırdığı bulunmuştur. 

 

3. Periodontal tedavi sonrası, sadece sigara içmeyen kronik periodontitis grubunun 

0-2 ve 0-6. ay arasındaki plazma antioksidan değerlerindeki artışlar, istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuş olsa da, sigara kullanım durumuna bakılmaksızın, 

periodontitise sahip tüm gruplarda, hem tükürük hem de plazma antioksidan 

seviyeleri 2. ve 6 ayda devam eden bir artış gözlenmiştir. Bu sonuca göre, 

periodontal tedavinin antioksidan seviyelerinde artışa neden olduğunu ortaya 

konmuştur. 
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4. Sigara kullanan periodontitisli grubun antioksidan değerleri, tedavi öncesi ve 

sonrasında, diğer tüm gruplardan, istatistiksel olmasa da, sayısal olarak düşük 

bulunmuş, ancak bu bireylerin sigara paket yıl ortalamasının da sigara kullanan 

sağlıklı bireylerden ileri düzeyde anlamlı olacak şekilde yüksek olduğu 

izlenmiştir. Sigara içen gruplar arasında rastlanılan bu farklılık sebebiyle, 

çalışmamız kapsamında, sigara kullanımının antioksidan seviyelerinde yarattığı 

değişikliğin, her yönüyle irdelenmesi pek mümkün olamamıştır. 

 

5. Periodontitisli gruplarda, tedavi ile artan tükürük ve plazma antioksidan değerleri 

ile sigara içmeyen sağlıklılar arasında, istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir 

fark bulunmamıştır. Fakat sigara içen sağlıklılar, sigara içmeyen sağlıklılar da 

dahil olmak üzere, tüm gruplardan, istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

kalmaya devam etmiştir. Sigara içmeyenlerde antioksidan seviyelerinin, 

periodontal tedavi ile sağlıklılar seviyesine eriştiği, fakat sigara içen bireylerde 

sigara içen sağlıklılarda rastlanan yüksek antioksidan seviyeleri nedeniyle, bunun 

gerçekleşmediği bulunmuştur.  

 

6. Klinik paremetrelerde, periodontal başlangıç tedavisinden beklenen değişimler 

izlenmiş, fakat Pİ haricindeki Gİ, SK, SCD, KAD değerlerinin, hiçbirinin sağlıklı 

kontroller seviyesine inmediği görülmüştür. Cerrahi olmayan başlangıç 

tedavisinin, ileri generalize kronik periodontitise sahip bireylerde, klinik 

paremetrelerde anlamlı değişikliklere neden olmasına karşın, periodontal 

hastalığın tamamen iyileşmesi için yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

7. Sigara kullanımı, klinik parametrelerden, Pİ ve SK değerlerinde bir farklılığa 

neden olmazken, Gİ değerlerinin düşmesine ve periodontitisli gruplar arasında 

SCD ile KAD düzeylerinin artmasına sebebiyet vermiştir.  
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8. Periodontitisli gruplarda, tedavi sonrasında, TAH’nın arttığı ve sigara içmeyen 

sağlıklı grupta en düşük değerlere sahip olduğu gözlemlenmiş ve tükürük 

antioksidan konsantrasyonu ile aralarında herhangi bir korelasyona 

rastlanmamıştır. Bu sebepten, antioksidan miktarlarının değerlendirilmesinde, 

TAOK değerinin, TAH değişkeni kullanılarak hesaplanan TAOK-AH’ndan, daha 

güvenilir bir parametre olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

9. Cinsiyete göre, tükürük ve plazma antioksidan seviyelerinde herhangi bir değişim 

gözlenmezken, sigara paket yıl miktarı ve yaş antioksidan seviyelerinde 

değişikliğe neden olmuştur. Sigara paket yıl miktarı arttıkça tükürük antioksidan 

seviyeleri; yaş arttıkça da plazma antioksidan seviyeleri düşmektedir. Ayrıca 

klinik paremetrelerden Gİ, SK ve SCD miktarlarındaki değişimin, hem tükürük 

hem de plazma antioksidan seviyelerine yansıdığı ve klinik ölçümler ile 

biyokimyasal değerlerin korelasyon içinde olduğu izlenmektedir. 

 

10. Tüm bu sonuçların ışığında, periodontal hastalıklarda düşük bulunan antioksidan 

seviyelerinin, sigara içmeyen bireylerde, tedavi sonrası, kontrol grubunun 

seviyelerine ulaşabildiğini ve bu sebepten, periodontal hastalıklardaki düşük 

antioksidan değerlerinin periodontal hastalığın sebebi değil sonucu olduğunu 

düşünmekteyiz. 
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