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ÖZET 

Erbil Emes D. Serbest dişeti grefti uygulamalannda trombositten zengin plazma 

kullanımının alıcı ve verici bölgedeki yara iyileşmesi niteliğine etkileri. İstanbul 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji Programı/Doktora Tezi 

İstanbul.20 ll 

Yapışık dişeti genişliğini arttırmaya yönelik işlemlerden serbest dişeti grefti 

(SDG) operasyonlannda yara iyileşmesinde sorun yaşanabilmektedir. Trombositten 

zengin plazma (TZP), içerdiği büyüme faktörleri yoluyla yara iyileşmesini hızlandıncı 

etkiye sahiptir. Çalışmamızın amacı TZP kullanımının SDG iyileşmesine etkilerini 

klinik ve immünohistokimyasal olarak değerlendirerek TZP'nin yumuşak doku 

iyileşmesine etkisini incel emektir. Çalışmamıza 18 'i split-mouth olmak üzere toplam 36 

defekt dahil edilmiştir. Deney grubuna SDG+ TZP, kontrol grubuna SDG uygulanmıştır. 

Klinik ölçümlerden plak indeksi (Pİ), gingival indeks (Gİ), dikey çekilme (OÇ), yatay 

çekilme (YÇ), sondalanabilir cep derinliği (SCD), klinik ataşman seviyesi (KAS), 

keratinize dişeti dikey boyutu (KDDB) ve greft en, boy, kalınlık değerleri ile palatİnal 

doku kalınlığı (PDK) operasyon gününde ve 1., 3., 6. ve 12. ay kontrollerinde 

kaydedilmiştir. Hastalann ağn skorlan visual analog scale (V AS) ile belirlenmiştir. 

Post-operatif 1. haftada biyopsi yapılmış ve VEGF, CD34 ve CD31 monoklonal 

antikorlan ile revaskülarizasyon immunohistokimyasal (İHK) olarak incelenmiştir. 
Greft yatay ve dikey büzülme farkı ile PDK, deney grubunda daha fazladır. KAS deney 

grubunda anlamlı düzeyde azalmıştır. Deney grubunda ağrı skorlannda istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde azalma gözlenmiştir. Pİ, Gİ ve SCD açısından gruplar arasında 
istatistiksel fark bulunmamıştır. Deney grubunda tırmanan ataşman istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde fazladır. Split-mouth çalışılan hastalarda, greft dikey genişliği, greft 

kalınlığı, PDK ile operasyon günü, 1. ve 2. hafta V AS skorlan deney grubu lehine 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. İHK değerlendirmede deney grubunun 

revaskülarizasyonu kontrol grubundan fazladır. Bulgular SDG operasyonlannda TZP 

kullanımının greft boyutlan ve ağrı üzerinde olumlu etkisinin olduğunu göstermektedir. 

TZP yara iyileşmesini revaskülarizasyonu arttırma yoluyla olumlu etkilemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Serbest dişeti grefti, trombsitten zengin plazma, yara iyileşmesi, 

revaskülarizasyon, mukogingival cerrahi. 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: T -40/15122006 
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ABSTRACT 

Erbil Emes D. Evaluation of the effect of the platelet rich plasma on wound healing 
quality after free gingival graft procedures. Istanbul University, Institute of Health 

Science, Dept. of Periodontology. Istanbul. 20 ı ı. 

Healing may be compromised in free gingival graft (FGG) operations, which is 

one of the most common used techniques in order to increase the width of attached 

gingiva. Platelet rich plasma (PRP) can accelerate soft tissue healing via increased 

growth factor release. The ai m of the present study is to evaluate the effects of PRP on 
wound healing quality of FGG clinically and immunohistochemically (IHC). 36 defects 
in which ı 8 were split-mouth are included. The patients in experimental group (EG) 
w ere treated us ing FGG+PRP, the patients in control group w ere treated us ing FGG 
alone. Plaque indices (PI), gingival indices (Gl), horizontal recession (HR), vertical 
recession (VR), probing depth (PO), elinical attachment level (CAL), vertical level of 
keratinized gingiva, graft dimensions (vertical and horizontal), graft thickness (GT) and 
palatİnal tissue thickness (PTT) were recorded at operation day, ı sı, 3rd, 6th and ı th 
months. Pain scores were recorded by the individuals using visual analogue scale 
(VAS). Biopsies were performed on the post-operative ih day in order to do IHC 
analysis using VEGF, CD3 ı, CD34 monoclonal antibodies for the evaluation of 

revascularization. GT, PTT and differences between horizontal and vertical shrinkage 

were significantly higher in the EG. CAL decreased significantly in the EG. Pain scores 

have al so presented a significant decrease in the EG. There w ere no significant 
differences between the groups for PI, Gl and PO. The amount of creeping attachment 

was significantly higher in the EG. In the split-mouth group, vertical graft dimension, 
GT, PTT and ı st and 2"d week VAS scores were found to be higher in the experimental 

group. As shown by IHC analysis, revascularization significantly increased in the EG. 
Our findings suggest that the use of PRP in the FGG procedures have a positive effect 
on graft size and post-operative pain. PRP accelerates soft tissue healing by increasing 

revascularization. 

Key Words: Free gingival graft, platelet rich plasma, soft tissue healing, growth factor, 

mucogingival surgery. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Periodonsiyum, diş destek dokulannın meydana getirdiği kompleks bir yapıdır. 

Bu yapının elemanlanndan olan dişeti, serbest dişeti kenanndan alveol mukozasına 

kadar uzanır. 

Serbest dişeti oluğu ile mukogingival birleşim arasında kalan sıkı, hareketsiz 

dişeti bölümü yapışık dişeti olarak adlandınlır. Sağlıklı olduğu durumlarda gül kurusu 

pembe renkli ve pürtüklü olan keratinize yapıdaki yapışık dişeti, altındaki alveol kemiği 

periostuna sıkıca yapışmış olduğundan çiğneme kaslannın meydana getirdiği kuvvetiere 

karşı koyarak diş-dişeti birleşiminin hareketsiz olmasını sağlar (29, 83, 173, 1 99). 

Yapışık dişeti genişliği; alveol kemiğinin morfolojisine, diş köklerinin formuna, 

diş dizimi ne, kalıtsal faktörlere ve yaşa bağlı olarak değişiklik gösterir ( 4, 5, 6, 83, 1 99). 

Genel kanı en az 2 mm yapışık dişeti genişliği olması gerektiğidir ancak 

literatürde 2 mm' den daha az yapışık dişeti varlığında da periodontal dokulann sağlıklı 

olabildiğini bildiren makaleler mevcuttur ( 4, 64, 65, ı 2 ı, ı 28). Yapışık dişeti dikey 

boyutunun ve kalınlığının, periodontal sağlığın idamesi ve dişeti çekilmesi üzerindeki 

etkileriyle ilgili bu çalışmalarda vanlan sonuç; travmaya dirençli ve dudak hareketleri 

sırasında dişeti kenannın hareketsiz kalmasını sağlayan genişlikteki dişeti bandının 

yeterli olduğudur. 

Periodontal hastalığın en önemli etyolojik faktörlerinden biri mikrobiyal dental 

plaktır (ı 99). Alveol mukozası, ince ve keratinize olmayan çok katlı yassı epitel ile 

örtülü olmasından dolayı iltihapsal etkeniere yapışık dişetine nazaran daha dirençsizdir. 

Hastanın diş fırçasını kolaylıkla yerleştirerek etkin plak eliminasyonu yapması da ancak 

serbest dişeti kenan ile alveol mukozası arasında geniş bir yapışık dişeti bandı 

varlığında mümkündür ( 4, 83, ı 99). 

Amerikan Periodontoloji Akademisi (8) dişeti çekilmesini ı 996 yılında 

" marjinal dokunun mine se men/ sınırının apikalinde yer alması '' olarak tanımlamıştır. 

2001 yılında ise bu tanımlama "serbest dişeti kenarının apikale göç etmesi sonucu kök 

yüzeyinin açığa çıkması olarak" yenilenmiştir (ı ı). Yüksek frenulum ataşmanı, sığ 

vestibül, diş köklerinin anatomisi, kemikteki dehisens ve fenestrasyonlar, travmatik 

alışkanlıklar, oklüzal travma, hatalı planlanmış protetik restorasyonlar, ortodontik tedavi 



2 

gibi faktörler dişeti çekilmesini takiben yapışık dişeti miktannda azalmaya neden 

olmaktadır (23, 88, 96, ı 6 ı, 239, 242). 

Bireyin genetik özelliklerinin çevresel faktörlerle etkileşimi sonucunda fenotipik 

özellikler ortaya çıkmaktadır ( 1 97). Periodontal fenotipin, keratinize dişeti kalınlığı ve 

genişliğiyle ve üst çene anterior segmentteki diş formuyla ilişkili olduğu bilinmektedir 

(ı 71, ı 72, 238). H ince" fenotipteki bireyi erde, maruz kaldıklan travma ve minör dişeti 

iltihabına karşı Hkahn" fenotipli bireylere göre daha sık dişeti çekilmesine rastlandığı 

bildirilmektedir. Buna karşılık Hkalın" fenotipli bireylerde sondalanabilir cep derinliği 

daha fazladır (ı 58, ı 60, ı 6 ı). Periodontal plastik cerrahi operasyonlannın post-operatif 

başansının periodontal fenotip kavramıyla ilişkili olduğu bilinmektedir (ı 46). 

Dişeti, alveol mukozası ve alveol kemiğinin gelişimsel, anatomik veya travmaya 

bağlı deformitelerinin önlenmesi, düzeltilmesi veya elimine edilmesi amacıyla 

uygulanan mukogingival cerrahi işlemler Hperiodontal plastik cerrahi" olarak 

tanımlanmaktadır ( 1 ). 

Periodontal plastik cerrahinin en önemli endikasyonlanndan biri yapışık dişeti 

genişliğinin arttınlması gereğidir. Keratinize yapışık dişeti genişliğinin arttınlmasına 

yönelik olarak dişeti çekilmesinin apİkaline uygulanan mukogingival operasyonlar 

HSerbest Dişeti Grefti (SDG)" ve HApİkale Pozisyone Flep (APF)" teknikleridir (83, 94, 

96, ı 82, 199). 

SDG operasyonu kök yüzeyini örtrnekten ziyade yapışık dişeti genişliğinin ve 

vestibül derinliğin arttınlmasına yönelik olarak uygulanır (35, 175, 182). SDG 

operasyonlannda alıcı ve verici olarak iki yara yüzeyinin bulunması ve verici yüzeyin 

sekonder olarak iyileşmesi, palatİnal mukozadan dolayı meydana gelen renk ve kalınlık 

farkı gibi estetik sorunlar ve verici bölgenin sınırlı olması nedeni ile generalize dişeti 

çekilmelerinde kullanılamaması gibi zorluklan da mevcuttur (36, 95, 96). 

Goldman (85) SDG iyileşmesini takiben serbest dişeti kenannın kısmen ya da 

tamamen açık kök yüzeyini örtrnek için kuronale yer değiştirmesini "creeping 

attachment" diğer bir deyişle "tırmanan at aş man" olarak tanımlamıştır. Yapılan 

çalışmalarda tırmanan ataşman miktannın dişeti çekilmesinin genişliği, dişin pozisyonu, 
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greftin kalınlığı, greftin beslenmesi ve hastanın ağız bakımıyla ilişkili olduğu 

bildirilmiştir (143, 144). 

SDG büzülmesi Sullivan ve Atkins (21 O) tarafından birincil büzülme ve ikincil 

büzülme olarak sınıflanmıştır. Birincil büzülme damarianınada gecikmeye, ikincil 

büzülme ise skar dokusu oluşumuna bağlıdır. Aynı grubun yaptığı klinik çalışmada ince 

greftlerde ikincil büzülmenin daha fazla olduğu saptanmıştır (87). Bu çalışmada greft 

epitelinin canlılığını sürdürebilmesi için greft altındaki bağdokusunun en az 0,5 mm 

olması gerektiğini, aksi takdirde rejenere olan alveol mukozasının yeterli miktarda bağ 

dokusu direnci ile karşılaşmayınca mukogingival birleşimin eski yerini aldığını 

bildirmişlerdir. 

Mukogingival cerrahi işlemlerinde yumuşak doku iyileşmesinin niteliğini 

arttırma ve iyileşme süresini kısaltına amaçlı olarak ne yapılabileceği araştınlırken 

yıllardır ortopedi (12, 176) ve plastik cerrahi (72, 136) operasyonlan, gastrik ülser 

tedavisi (225) ve diyabetik ülserlerin tedavisinde (24, I 05, ı 93) trombositten zengin 

plazmanın (TZP) yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür. Diş hekimliğinde ise daha çok 

sert doku iyileşmesinde kullanılmaktadır ( 117, 130, 140, 141, 216). 

TZP normal otojen kan pıhtısının yüksek oranda trombosit içeren formudur. 

Kırmızı kan hücreleri yerine, yara iyileşmesini hızlandıracak büyüme faktörlerine sahip 

olan trombositlerin oranı artması ile yara iyileşmesine olumlu katkıda bulunur (20, 43, 

ı 3 7' ı 40' 14 ı ' ı 4 2). 

Büyüme faktörleri (BF) anjiyogenezisi uyararak doku damarianmasını arttınr 

(93, 2 ı 7). Monosit, makrofaj ve fıbroblastlar için kemotaktiktir. Kollajen sentezini 

uyanr. Epitel ve granülasyon dokusu oluşumunu arttınr. Kemik yapımını uyanr. 

Bi you yumlu, etkili ve güvenli bir hemostatik etki sağlar (82). 

TZP'nin terapötik kullanımı fizyolojik yara iyileşmesi ve tamir prosedürlerinde 

rol onayan büyüme faktörlerinin lokal olarak uygulanması yoluyla yumuşak doku ve 

kemik dokusundaki iyileşmeyi uyanr ve hızlandınr ( 43, 14 ı, ı 42). Postoperatif 

hemoraji, ağrı, ödem şikayetlerinin ve skar büzülmesinin azalmasında etkilidir (ı 36, 

I 5 ı, ı 85, 253). Erken dönem iyileşmedeki hemoraji ve postoperatif ağrı şikayetinin, 

büzülmenin ve skar dokusu oluşumunun azalmasından dolayı TZP'nin oral yumuşak 
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dokularda uygulanan mukogingival operasyonlann başansına etkileri üzerine çalışmalar 

yapılması önerilmiştir ( 1 77). 

Çalışmamızın amacı TZP kullanımının serbest dişeti grefti operasyonunda yara 

iyileşmesine olan etkisinin incelenmesi yoluyla TZP'nin yumuşak doku iyileşmesine 

etkisinin değerlendirilmesidir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2. ı. Periodonsiyum ve Dişeti 

Periodonsiyum; dişeti, alveol kemiği, sement ve periodontal membrandan 

oluşmaktadır (4). 

Dişeti, serbest dişeti kenanndan mukogingival birleşime kadar uzanarak dişin 

etrafını sarar. Dişeti; serbest dişeti kenan, papiller dişeti ve yapışık dişeti olmak üzere 

3 bölümden meydana gelir (4). 

2. ı. 1. Yapışık Dişeti 

2.1.1.1. Tanımlama 

.. Yaprşrk dişeti" tanımını ilk olarak 1948'de Orhan (173) yapmıştır. Orban'a 

göre yapışık dişeti "dişeti oluğundan apikale doğru uzanan ve alttaki kemiğe srkrca 

yaprşrk, pembe, püfürlü bir dokudur ". 

1 966 'da Ai nam o ve Löe ( 4) tarafından yapılan çalışmada, hastalan n ancak 

1/3 'ünde dişeti oluğunun klinik olarak tespit edilebildiği, bu nedenle de epitelyal 

ataşmanın en apİkaline denk gelen noktanın yapışık dişeti başlangıç noktası olması 

gerektiği savunulmuştur. 

Amerika Periodontoloji Akademisi'nin (8) 1992'deki tanımlamasında yapışık 

dişeti "dişeti sulkus tabanrndan mukogingival sınıra kadar uzanan sıkı, yoğun. püfürlü 

ve alttaki periost, diş ve kemiğe sıkıca bağlı dişeti kısmı" olarak tanımlanırken 

pütürlülüğün yaşa göre değişiklik göstermesi tatışılan bir konu olmuştur. Greene'in (89) 

çalışmasında pütürlerin çapı ve sayısının bireye göre değiştiği, ilk olarak 5-6 yaş 

ci vannda gözlenirken yaş ilerledikçe arttığı ve yaşlılıkta kaybolduğu belirtilmiştir. 

Diğer bir tartışmayı ise 1978 'de I I 62 ortodonti hastasında yapmış olan 

Dorfmann ( 64) ortaya atmıştır. Bu çalışmaya göre yapışık dişeti olarak tanımlanan 

kemiğe sıkıca bağlı dişeti miktan, dokunun iltihabi durumuna göre değişiklik 

göstermektedir. Spray ve arkadaşlan (206) da periodontal sondanın kalınlığının yapışık 

dişeti miktannın tespitinde önemli bir kriter olduğunu bildirmişlerdir 
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Sonuç olarak Hall 'ın (95) ı 982 'de yayınlanan makalesinde yapışık dişeti 

"in.flama.\yon yokluğunda serbest dişeti kenanndan mukogingival srnrra kadar olan 

mesafeden ince periodontal sonda ile ölçülmüş su/ku.\· derinliğinin çrkartrlmasıyla elde 

edilen dişeti bölümü" olarak tanımlanmıştır. 

2.1.1.2. Yapışık Dişeti Kavramı ile İlgili Çalışmalar 

Yapışık dişeti dikey boyutu yaş, diş ve çene yapısına göre değişiklik 

göstermektedir (5). Maksiller dişierin bukkal yüzeyleri en geniş yapışık dişeti handına 

sahipken, mandibuler premolar dişerin bukkal yüzeyleri en dar yapışık dişeti handına 

sahiptir. Süt dişlerinde maksilla ve mandibulada yapışık dişeti dikey boyutu geniş olup 

süt azılanna doğru daralma göstermektedir. Süt dişlerinden daimi dişlenmeye geçişte 

yapışık dişeti dikey boyutunda artış olduğu söylenirken (34) karşıt görüş bildiren 

çalışmalar da mevcuttur ( 4, 2 ı 3 ). Yapışık dişeti dikey boyutu kemik morfolojisi, kök 

morfolojisi ve diş dizilimine göre farklılık göstermektedir. Genetik faktörler ve yaşa 

bağlı olarak da artış gösterebilir ( 4, ı 2 ı). 

Araştınlmış bir başka konu ise yapışık dişeti kalınlığıdır. 

Dişeti kalınlığı az olduğunda dişetinin mikrobiyal ajanlardan ve travmalardan 

daha çok etkilendiği ve buna bağlı olarak ataşman kaybı ve dişeti çekilmesi meydana 

geldiği bildirilmiştir ( 66). 

Yapılan hayvan çalışmalannda ince dişetinde daha fazla dişeti çekilmesi olduğu 

saptanmıştır (2 ı, 73). 

Periodontal hastalığın ittihapsal belirtilerinin ve dişeti çekilmelerinin farklı dişeti 

kalınlıklan arasında farklılaştığı öne sürülmektedir. İnce fenotipli bireylerde dişeti 

iltihabıyla birlikte dişeti çekilmelerine daha sık rastlanırken kalın fenotipli bireylerde 

dişeti çekilmesi yerine derin periodontal cep oluşumu gözlenmektedir (ı 6 ı, ı 7 ı). 
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2.2. Dişeti Çekilmeleri 

2.2.1. Dişeti Çekilmelerinin Tanamlanmasa 

Dişeti çekilmesi, dişeti kenannın mine sement sınınnın (MSS)'nın apİkaline 

doğru yer değiştirmesi sonucu kök yüzeyinin açığa çıkmasıdır (ı 1 ). 

Amerikan Periodontoloji Akademisi 'nin (9) 1996 yılındaki raporuna göre dişeti 

çekilmesi "marjinal dokunun MSS 'nın apikalinde kalması "dır ve apikalde kalan 

dokunun her zaman yapışık dişeti olmayabileceğinden yola çıkılarak "marjinal doku 

çekilmesi" ifadesi önerilmiştir. 

2.2.2. Dişeti Çekilmelerinin Sanaflamasa 

1 966'da yapılan ilk sınıflamada dikey ve yatay çekilme boyutlan kök yüzeyi 

örtmede sonucu belirleyici kriter olarak kabul edilmektedir. Buna göre dar-sığ, geniş

sığ, dar-derin, geniş-derin olmak üzere dört çekilme grubu oluşturulmuştur (ı 6). 

1985 'te ise Miller (146), çekilme olan bölgeye komşu interproksimal kemik ve 

yumuşak doku seviyesinin tam kök yüzeyi örtütmesinde belirleyici olduğundan yola 

çıkarak yeni bir sınıflama yapmıştır. Bu sınıflamada komşu interproksimal bölgedeki 

periodontal doku kaybı ve dişeti çekilmesinin mukogingival birleşime göre konumu 

dikkate alınmıştır. Bu sınıflamaya göre: 

I. Sınıf: Marjnal doku çekilmesi mukogingival sınıra ulaşmaz, interdentat 

bölgede kemik ve yumuşak doku kaybı yoktur. o/o ı 00 kök yüzeyi örtülmesi beklenebilir. 

II. Sınıf: Marjinal doku çekilmesi mukogingival sınıra ulaşmış veya apİkaline 

geçmiştir. İnterdental bölgede kemik ve yumuşak doku kaybı yoktur. o/o ı 00 kök yüzeyi 

örtülmesi beklenebilir. 

III. Sınıf: Marjinal doku çekilmesi mukogingival sınıra ulaşmış veya apİkaline 

geçmiştir. İnterdental bölgede kemik ve /veya yumuşak doku kaybı mevcuttur. Kısmen 

kök yüzeyi örtülmesi beklenebilir. 

IV. Sınıf: Marjinal doku çekilmesi mukogingival sınıra ulaşmış veya apİkaline 

geçmiştir. İnterdental bölgede kemik ve /veya yumuşak doku kaybı ve/veya dişte ileri 

derece malpozisyon vardır. Kök yüzeyi örtütmesi beklenmez. 
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2.2.3. Dişeti Çekilmelerinin Patogenezi 

Noaves ve ark. 'lan (166) dişeti çekilmesinin patogenezi üzerine 1 975'te yaptıklan 

araştırmada, dişeti çekilmesinin birçok faktöre bağlı olduğunu ve ortamda iltihabın 

mutlaka bulunması gerektiğini kabul etmektedirler. Dişeti çekilmelerinin oluşumunda 

iltihabi eksudanın yayılış yönü ile ilgili "eksüdanın dişeti bağ dokusu içerisinde apikale 

doğru yayıldığı·· ya da "dişeti ve alveol mukozasının dış yüzeyinden lateral yolla 

yayıldığı" şeklinde iki görüş mevcuttur. Kollajen matriks hidrolitik enzim aktivitesiyle 

rezorpsiyona uğrarken bağ dokusunun bir yandan yıkılıp diğer yandan prolifere olarak 

göç eden cep epiteli ile kapandığı ileri sürülmektedir. Böylece cep epiteli ile dişeti 

epiteli arasında bağlantı oluşmaktadır. Oluk ve bağlantı epiteli ile dişeti epitelinin 

arasındaki kollajenin organizasyonu, miktan ve yoğunluğu dişeti ne kadar inceyse o 

kadar az olmaktadır. Bu durumda doku daha dirençsiz olacağından dişeti çekilmesi daha 

çabuk oluşacaktır ( 1 66). 

Baker ve Seymour (2 1) ise 1976 yılında dişeti çekilmelerinin patogenezini 

araştırdıklan bir hayvan çalışmasında yank ve dişeti çekilmesi oluşumunu epitel ve bağ 

dokusunda iltihap sonucu meydana gelen morfolojik değişikliklere bağlı olduğunu 

belirtmişlerdir. Yaptıklan incelemede epitelin spinoz tabakası genişlemekte, rete-peg'ler 

uzamakta ve bağ dokusu kalınlığı azalmaktadır. İltihabın etkisiyle rete-peg'lerin 

etrafında polimorfonükleer lökosit infiltrasyonu yoğunlaşır ve bu yoğunlaşmanın 

dişetinin tabakalan boyunca cep/oluk epiteline doğru ilerlemesi ve rete-peg'lerin 

uzaması, yüzeyde gittikçe genişleyen ve derinleşen özellikte bir çukur oluşmasına sebep 

olur. İltihabın ileri aşamalannda çukurun derinleşmesiyle meziyal ve distalden birleşen 

epitel tabakalan önce yarığı sonra da dişeti çekilmesini meydana getirir. 

2.2.4. Dişeti Çekilmelerinin Etyolojisi 

1977 yılında Hall (94) dişeti çekilmeleri için hazırlayıcı ve başlatıcı faktörlerin 

olduğu kavramından yola çıkarak hazırlayıcı faktörleri " yetersiz yapışık dişeti. yüksek 

frenu/um bağlantısı, diş malpozi.\yonlan ve dehisens varlığı" olarak~ başlatıcı faktörleri 

ise " sert diş .firça/ama, yumuşak doku yaralanma/an, tekrarlayan iltihap, iatrojenik 

faktörler. ortadonlik diş hareketi ve okluzaltravma" olarak sınıtlamıştır. 
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Dişeti kenanna yakın konuınianmış frenulum bağlantıianna vestibül derinliği sığ 

olan bireylerde daha sık rastlanır. Dişeti kenannın frenulum bağlantısının yüksek olması 

ve yapışık dişeti bandının yetersiz olması nedeniyle meydana gelen gerilimin dişeti 

çekilmesini tetikleyeceği, ayrıca vestibül derinliğin sığ olmasının plak birikimi ve bir 

dizi patolojik olaydan sonra dişeti çekilmesi meydana getirebileceği de belirtilmiştir 

(94, 147). 

Dişi n ark içerisindeki pozısyonu, kök-kemik açılanması (2 1) ve kuronun 

meziyodistal kurvatürü ( 1 53) dişeti çekilmesine yatkınlık oluşturabilecek 

faktörlerdendir. Maksiller molarlann palatİnal kökünün eğimi fazla ise veya bukkal 

kökler dış bükey ise dişeti çekilmesi riski fazla olacaktır. Rotasyona uğramış bukkal 

pozisyondaki dişierin kemik desteği ince olduğundan desteksiz dişeti çiğneme 

kuvvetleri ya da sert fırçalamaya direnç gösteremeyeceği için çekilir. 

Kök yüzeyinin mukoza üzerinden fark edilebildiği, alveol kemiğinin ince olduğu 

vakalarda dehisens ve fenestrasyon görülme sıklığı fazladır. Dehisens ince dişeti ile 

örtülü olduğunda minimum travma ile karşılaştığında dişeti çekilmesi meydana gelir 

(94, 95, 96). 

Ortodontik hareket sırasında diş alveol kemiği sınırlannda hareket ettiriliyorsa 

dişeti çekilmesiyle karşılaşılmazken, diş ortodontik hareket sırasında bazal kemikten 

aynlıyor ve dehisens oluşuyorsa sıklıkla dişeti çekilmesi meydana gelmektedir. Bu 

duruma genellikle mandibuler keser dişlerde rastlanır ( 1 89). 

Mikrobiyal dental plağın neden olduğu iltihabın oluşturduğu dişeti 

çekilmelerinde dişeti yapısının ve alveol kemiğinin çok ince olduğu belirtilmiştir. Bu 

bölgelerde fırçalamanın travmatik yapılması dişeti çekilmesine neden olacaktır (240). 

Sağlıklı dişeti, minimum plak varlığı ve iyi ağız hijyeni olan bireylerde dişeti 

çekilmesine daha sık rastlanmaktadır. Bunda kullanılan fırçanın sertliği ve yanlış diş 

fırçalama tekniği kullanılmasının önemi yadsınamaz ( 1 65). 

Bu faktörlerin yanı sıra hatalı geçici kuron uygulamalan, hatalı kole 

restorasyonlan, subgingival bitimli protetik restorasyonlann biyolojik aralığı ihlali gibi 

hatalı diş hekimliği uygulamalan da dişeti çekilmelerine neden olmaktadır ( 1 26). 
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2.3. Mukogingival Operasyonlar 

2.3.1. Tanımlama 

1957 yılında ilk olarak Friedman (79) mukogingival operasyonlan "dişetini 

korumaya, anormal frenu/um veya kas hağlantılarını ortadan kaldırmaya ve vestibül 

derinliği arttırmaya yönelik cerrahi işlemler" olarak tanımlamıştır. 

1992 yılında AAP'nin (8) yayınladığı periodontal terimler sözlüğünde dişleri 

çevreleyen dişetinin morfolojisindeki, pozisyonundaki ve/veya miktanndaki defektieri 

düzeltmek amacıyla geliştirilmiş cerrahi işlemler "yumuşak doku plastik cerrahisi" 

olarak tanımlanmıştır. 

1996 yılında Wennström tarafından (240) mukogingival cerrahi alanında farklı 

tekniklerin geliştirilmesi ile birlikte dişeti miktannın arttınlması, çekilme tipi 

defektierin tedavisi gibi gelenekselleşmiş tedaviterin yanı sıra kret şeklinin düzeltilmesi 

ve yumuşak doku estetiği gibi alanlarda da kullanılabildiğinden "periodontal plastik 

cerrahi" terimi önerilmiştir. 

2.3.2. Vestibül Derinliğini Arttırmaya Yönelik Mukogingival İşlemler 

Vestibül derinliğini arttırmaya yönelik işlemler; frenektomi, pushback, pouch, 

vestibül derinleştirme operasyonu, Edlan-Mejchar operasyonu, tam denüdasyon, 

periosteal retansiyon, periosteal fenestrasyon, apİkale pozisyone flep (APF), aselüler 

dermal matriks uygulamalan ve serbest dişeti grefti (SDG) olarak sıralanabilir (45, 80, 

96, 228, 229). 

2.3.3. Serbest Dişeti Grefti Operasyonu 

2.3.3. 1. Tarih çe 

İlk deri greftlerinin Eski Mısır'da uygulandığına dair bilgiler mevcuttur ancak 

günümüzdeki greft teknikleri 1 9.yy'a kadar uygulanamamıştır (2 1 0). 

19.yy'ın ikinci yansında Reverdin (190) ve Thierish (214) tarafından uygulanan 

ilk deri greftinin ardında ince ve serbest epidermal deri greftleri, yanıkiann ve tümör 

operasyonlanndan sonra meydana gelen yaralann tedavisinde kullanılmaya 



ı ı 

başlanmıştır. 1894 'te Schnitzler ve E w ald (190) SDG 'yi ilk olarak ağızda kullanmayı 

denemişlerdir. 

1963 'te periodontolojide ilk başanlı SDG vakası Björn (29) tarafından 

sunulmuştur. 1964 senesinde ise King ve Pennel (ı 23) b aşan lı SDG vakalan nı 

sunmuşlardır. 

ı 966 senesinde N abers (ı 63) tarafından uygulanan SDG vakası günümüzdeki 

tekniğin çıkış noktası olmuştur. Defekt bölgesine komşu gingivektomi dokusundan elde 

edilen greft apİkalden mukogingival birleşim bölgesine dikilmiş ve dişeti ile greft 

arasında kalan şerit halindeki mukoza ile sınırlanmış greft iyileşmeye bırakılmıştır. 

Günümüzdeki uygulamalar bu teknikten yola çıkmaktadır. Bunun yanında 

modern diş hekimliğinde lazer kullanımı konusunda yapılan çalışmalarda SDG üzerine 

yapılan araştırmalar da mevcuttur (76, 222). 

2.3.3.2. SDG iyileşme Paterni 

SDG 'nin iyileşme paternini ve greftin kanlanmasını inceleyen araştırmalarda 

(35, 8ı, 87, ı54, ı56, ı 70, 209) şu aşamalar gözlenmiştir: 

Başlangıç fazında greft ile periost arasında ince bir fibrin tabakası görülür. Bu 

dönem boyunca greft alıcı bölgeden kaynaklanan plazmatİk dolaşım ile beslenir. Serbest 

dişeti greftini örten epitelin yüzeyinde dejenerasyon ve deskuamasyon görülür. I. 

günün sonunda erken kapiller proliferasyon, 2. ve 3. günün sonunda ise alıcı yüzey ile 

greft arasında ilk damarsal ilişki oluşmaya başlar. Bu nedenle SDG için en kritik dönem 

ilk 3 gündür. Greft uygulamasından sonraki ı. ve 6. günler arasında greft ödemi i 

görünümde olup bu ödem venöz ve lenfatik anastamozlar oluştuktan sonra ortadan 

kalkmaktadır. 

Revaskülariza~yon fazı 4. günden itibaren başlar. Alıcı bölgenin kan damarlan 

ile greft damarlan arasında anastamozlar başlar. Kapiller proliferasyonu ve fibroblastik 

aktivitede artışı takiben damar ağı oluşur. Greft alındaki pıhtı rezorbe olmaya başlar ve 

komşu dişeti ve alveol mukozasından epitel proliferasyonu başlar. 7. günde greftin 

yüzeyi epitel ile örtülüdür. 1 O. günde ise greft ile altındaki doku arasında fibröz bağlantı 

tamamlanmış olur. 
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Olgunlaşma fazında ise 14. günde bağ dokusu liflerinin sıklaştığı ve organize 

olduğu görülür. Greft ile yatak yüzeyi arasında bağ dokusu liflerinde artış vardır. Epitel 

keratinize değildir, keratinizasyon 28. günde başlar. Bağ dokusu lifleri sıkiaştıkça damar 

sayısı azalır, 14. günden sonra damar yapısında ciddi bir değişim görülmez. 

Yapılan araştırmalarda greft kalınlığının iyileşme üzerine direkt etkisi olduğunu 

belirtilmiştir. Sul li van ve Atkins (2 1 O, 21 1) greftleri kalınlığına göre yanın kalınlık, tam 

kalınlık ve çok kalın olarak 3 gruba ayırmıştır. Hall ve Mörmann ise yanın kalınlık 

serbest dişeti greftlerini ince (0,5-0,8 mm) orta (0,9- 1,4 mm) kalın (1 ,5-2+ mm) olarak 

sınıfianmışlardır (96, 155,1 57). 

• İnce greftler yapışık dişeti genişliğinin arttınlması için uygundur, diğer 

kalınlıklara göre en iyi renk uyumunu sağlar. Beslenmesi daha riskli olduğundan 

açık kök yüzeyi üzerine koyulmamalıdır. İnce SDG'leri en hızlı iyileşen gruptur 

ancak diğer kalınlıklara göre en fazla büzülme ince greftlerde meydana gelir. 

Verici bölgedeki yara derinliği az olduğundan postoperatif şikayet azdır. 

• Orta kalınlıktaki greftler kök yüzeyi üzerine yerleştirilemezler, renk uyumu daha 

azdır ancak ince greftlere nazaran korunmalan daha kolaydır. Verici bölgedeki 

yara derinliği daha fazla olduğundan hastaya palatal stent hazırlanması tavsiye 

edilir. Bu stent pıhtının sabit kalmasını sağlayacak ve uyguladığı basınç ile 

postoperatif hemarajiyi engelleyecektir. Diğer yandan hastanın konuşma, yemek 

yeme gibi aktiviteleri sırasında konforunu sağlayacaktır . 

• Kalın greftler ise kök yüzeyi örtme amaçlandığında kullanılır. Renk 

uyumsuzluğu ve postoperatif şikayet fazladır. Kalınlığı 1,5 mm den fazla 

greftlerin verici bölgede derin yaralar meydana getirdiği, palatinal artere zarar 

verebileceği ve alıcı bölgede kaba ve estetik olmayan bir doku oluşturacağı 

bildirilmiştir (1, 97, 109, 183, 212). Diğer taraftan meydana gelecek doku kas 

hareketlerine daha dirençli olduğundan gelecekte dişeti çekilmesi oluşma riski 

daha düşüktür (4, 83, 87, 210). 

Goldman (85) özellikle SDG iyileşmesini takiben serbest dişeti kenannın kısmen 

ya da tamamen açık kök yüzeyini örtrnek için kuronale yer değiştirmesini "creeping 

attachment - tırmanan ataşman" olarak tanımlamıştır. Yapılan çalışmalarda tırmanan 
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ataşman miktannın dişeti çekilmesinin genişliği, dişin pozısyonu, greftin kalınlığı, 

greftin beslenmesi ve hastanın ağız bakımıyla ilişkili olduğu bildirilmiştir (23, 6 7, 143 ). 

Ayrıca tırmanan ataşman meydana gelişinin operasyonu takiben ilk ı yıl içinde olduğu 

ve sonrasında greft konumunun sabit kaldığı gözlemlenmiştir (ı 44 ). 

SDG büzülmesi Sul li van ve Atkins (2 ı O, 2 ı ı) tarafından birincil büzülme ve 

ikincil büzülme olarak sınıflanmıştır. Birincil büzülme damarlanmaya, ikincil büzülme 

ise skar kontraksi yonuna bağlıdır. 

Yapılan histolojik ve klinik çalışmalarda ince greftlerde ikincil büzülmenin daha 

fazla olduğu saptanmıştır. Bu çalışmalarda, greft epitelinin canlılığını sürdürebilmesi 

için greft altındaki bağ dokusunun en az 0,5 mm olması gerektiğini, aksi takdirde 

rejenere olan alveol mukozasının yeterli miktarda bağ dokusu direnci ile 

karşılaşmayınca mukogingival birleşimin eski yerini aldığını bildirmişlerdir (36, 87). 

2.3.3.3. SDG Endikasyonları ve Kontrendikasyonları 

SDG operasyonu, diğer mukogingival operasyonlar için yetersiz yapışık dişeti 

olduğu durumlarda, kök yüzeyi örtülmesinde, dişeti çekilmesinin önlenmesinde, 

yetersiz yapışık dişetinin plak kontrolünün sağlanmasını engellediği durumlarda, 

fenestrasyon, dehisens veya kemik rezorpsiyonu nedeni ile diğer teknikler 

kullanılamıyorsa uygulanır (6 ı, 64, 65, 96, I 00, ı 06, ı 75, 2 ı 5, 24 ı, 242). 

Kök yüzeyini örtme amaçlı uygulanan SDG operasyonlannın bir kısmında 

tatmin edici sonuçlar alınmışsa da yapılan araştırmalar kök yüzeyi örtmeye yönelik 

olarak yapılan subepiteliyal bağ dokusu grefti ve yana kaydınlan flep gibi tekniklerinin 

kullanımı ile daha başanlı sonuçlar alındığını göstermiştir (ı, 63, 98, 99, ı 09). 

SDG operasyonu, kök yüzeyini örtrnekten ziyade yapışık dişeti genişliğinin ve 

vestibül derinliğinin arttınlmasına yönelik olarak uygulanır (35, ı 75, ı 82). 

SDG operasyonlannda alıcı ve verici olarak iki yara yüzeyinin bulunması ve 

verici yüzeyin sekonder olarak iyileşmesi, palatİnal mukozadan dolayı meydana gelen 

renk ve kalınlık farkı gibi estetik sorunlar ile verici bölgenin sınırlı olması nedeni ile 

generalize dişeti çekilmelerinde kullanılamaması gibi zorluklan da mevcuttur (36). 
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2.4. Yara İyileşmesi Genel Prensipleri 

Doku rejenerasyonu üç esas elemana gereksinim duyar. Bunlar, çatı görevi 

gören yapılar, hücreler ve sinyal molekülleridir (205). 

Çatı görevi gören elemanlar rezorbe olabilir ya da olmayabilir. İdeal bir çatı 

yapısı rejenerasyon sürecinde osteokondüktif etki, bariyer etkisi, kendi üzerinde 

hücrelerin migrasyon ve proliferasyonu için uygun ortam sağlaması ve bölgedeki 

integrin ve diğer hücre reseptörleri ile etkileşerek hücre fonksiyonlannı düzenleyici 

görev görmesi gibi roller üstlenir (28). 

Doku rejenerasyonu için otojen ve allojen parankimal hücreler ile kemik iliği 

stroma hücrelerinin varlığı gerekmektedir (42). Hücrelerin defekt bölgesine enjeksiyonu 

ya da implante edilecek matriks üzerine yerleştirilmesi gibi rejeneratif yaklaşımlarda, 

hücrelerden allojenik olanlar hastalık geçişi ve immün cevap oluşumuna yol 

açabilmektedir. Otojen olanlar ise hücre eldesi için verici sahaya ihtiyaç duymaktadır 

(69). 

Rejenerasyonda rol alan sinyal molekülleri ise farklılaşmadan sorumlu kemik 

morfogenetik proteinleri (BMP) ile polipeptid büyüme faktörleridir. Bu moleküller 

defekte komşu alanda yer alan ve defekte doğru infiltre olan hücrelerin proliferasyonu, 

bu hücrelerin farklılaşması, anjiogenezin uyanlması ve spesifik hücre tipleri için 

kemoatraktan olma gibi fonksiyonlara sahiptir. Normal bir yara iyileşmesinde sinyal 

molekülü olarak görev alan pek çok polipeptid büyüme faktörü, bölgedeki ve komşu 

alanlardaki hücrelerin faaliyetlerinin düzenlenmesinde rol oynamaktadır. Polipeptit 

büyüme faktörlerinin periodonsiyumu da içeren hemen hemen tüm dokulardaki yara 

iyileşmesi üzerinde etkileri olduğu gösterilmiştir (9, 133, 134). Polipeptit büyüme 

faktörleri, proliferasyon, kemotaksis, farklılaşma ve matriks sentezi gibi rejenerasyona 

ait kilit hücresel olaylan düzenleyen doğal biyolojik medyatörlerdir ( 133 ). 

Yara iyileşmesi ilk olarak trombositlerin çökelmesi sonucu pıhtılaşama ile 

başlar. Akut damar yaralanmasını takiben aktive olan trombositler çökelir. 

Çok fonksiyonlu bir serin proteaz olan trombin, kan pıhtılaşmasında kilit 

proteindir. Fibrinojeni fibrine dönüştürmenin yanı sıra direkt olarak sitokin ve BF'nin 
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salınması için ilgili hücreleri uyarabilir. Trombinin aktivasyonu sonucu trombositlerden 

doku tamirinde görev alan büyüme faktörleri salınır ( 12, 52, 108, 217). 

Trombositlerin içerdiği alfa granüllerinden salınan BF'leri yara iyileşmesi 

prosesini fibroblastlan, endotel hücrelerini ve makrofajlan aktive ederek başlatır. 

Fibrinojen fibrine dönüşerek hücrelerin göç edebileceği bir matriks oluşturur. 

Trombositler aynı zamanda damar geçirgenliğini arttıran bir vazoaktif amin olan 

seratonini salgılar, kompleman aktivasyonu ile beraber erken enflamasyon başlar. İlk 48 

saat içerisinde trombositlerden salınan kemotaktik faktörler sayesinde yara bölgesine 

granülasit göçü meydana gelir. Granülositlerin ana görevi yarayı bakteri ve yabancı 

artıklardan temizlemektir. Geç inflamasyonda ise monosit-makrofajlar etkindir. 

Makrofajlar fagositik hücrelerdir ve aynca ekstraselüler matriks, düz kas ve endotel 

hücresi proliferasyonunu uyanr, anjiogenezis başlar. Makrofajlar için komplemanlar, 

IgG, kollajen, sitokinler ve trombosit kaynaklı büyüme faktörleri kemotaktiktir. 

Fibroblast göçü ve kollajen sentezi de büyüme faktörleri tarafından uyanlır. 

Mezenkimal hücreler yara bölgesine göç eder, kollajen sentezi görülür. BF'leri ile 

tetiklenen anjiyogenezis ile yeni kan damarlan yapılır. Epitelizasyonu takiben yeniden 

şekillenme meydana gelir (32, 43, 52, 217). 

Yara iyileşmesinde kilit rol oynayan trombositler kemik iliğindeki 

megakaryositlerden köken alırlar. Çekirdeksizdirler fakat metabolik aktiviteleri çok 

yüksektir. Sahip olduklan alfa granüllerinde inaktif BF'leri depolanır. Büyüme 

faktörleri dimer yapıdadır ve pıhtı yoluyla aktive olduktan sonra ancak reseptörü olan 

hücreler ile ilişkiye geçebilirler. BF, transmembran reseptör üzerinden intrasitoplazmik 

sinyal iletici proteini aktive eder ve bu protein çekirdekte gerekli gen sekansını aktive 

ederek hücrenin fonksiyonunu düzenler (43, 52, 138, 217). 

Herhangi bir yaralanma meydana geldiğinde hemostazı takiben doku yara 

yüzeyini küçültmeyi hedefleyerek büzülmeye başlar ( 127) . Yara büzülmesi (primer 

büzülme) yara dudaklannı bir araya getirerek iyileşmeyi hızlandıran bir olayken 

iyileşmiş dokunun büzülmesine skar büzülmesi (sekonder büzülme) adı verilir. Yara 

büzülmesinde fibroblastlar, skar büzülmesinde ise miyofibroblastlar etkilidir. Hızlı 

iyileşen ve matüre yarada sekonder büzülme daha az görülür (2, 127). 
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Yara yüzeyinin oluşumundan sonra dakikalar içerisinde akut inflamasyon başlar 

ve 5-7 gün devam eder. Proliferatif faz damar entegrasyonu, hasarlı dokunun tamiri ve 

yara yüzeyinin yeniden şekillenmesinden sorumludur. Fibroblastlar prolifere olur, yara 

yatağında damarianma olur ve keratinosit göçü ile yara yüzeyi yeniden şekillenir. Yara 

iyileşmesinde trombositlerden salınan büyüme faktörleri iyileşmenin her basamağında 

kilit rol oynamaktadır (2). 

2.5. Trombositten Zengin Plazma 

TZP büyüme ve farklılaşma faktörlerinin büyük bir kısmını ıçeren, normal 

otojen kan pıhtısının yüksek oranda trombosit içeren formudur (142). 

Klinik olarak ilk defa 1944'te askerlerin yanık tedavisinde deri greftlerinin 

adezyonunu arttırmak için "fibrinojen ve trombin kombinasyonu" (53) kullanılmıştır. 

Koagülasyon faktörlerinin İzolasyonu ve konsantrasyonu ile ilgili tekniklerin 

ilerlemesiyle 1970'lerde fibrin yapıştırıcı üzerine yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. 

1972 'de periferal bir sinirin fıbrin yapıştıncı ile başanlı bir şekilde onanldığı 

bildirilmektedir (72). 

Eppley'in (71) çalışmasında kronik iyileşmeyen ülser tedavisinde TZP 

kullanılan bir çalışmada, granülasyon dokusunun epitelizasyonunu hızlandırmak için 

otolog trombosit faktörlerin kullanılabileceği ortaya konmuştur. Bu çalışmanın, kronik 

deri ülserlerinin iyileşmesini hızlandıran, otolog kandan elde edilen aktive edici 

faktörlerin kullanıldığı ilk klinik uygulama olduğu bildirilmiştir. 

Klinik beklentileri karşılayabilmesi için elde edilen TZP'nin normal trombosit 

sayımından (200.000 trombositlı.tl) 3-7 kat daha fazla (yaklaşık 1.000.000 trombositlı.tl) 

trombosit içermesi gerekmektedir (2, 122, 231 ). TZP hazırlandıktan 8-1 O dk içerisinde 

kullanıma hazır hale gelir ve etkinliği dokuda 7-1 O gün devam eder {2, 77, 140). 

Normal pıhtı %94 oranında kırmızı kan hücresi, %6 oranında trombosit, %1 

oranında ise beyaz kan hücresi içerir. TZP ise %94 oranında trombosit, %5 oranında 

kırmızı kan hücresi ve %1 oranında beyaz kan hücresi içermektedir. Kırmızı kan 

hücreleri yerine yara iyileşmesini hızlandıracak büyüme faktörlerine sahip olan 
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trombositlerin oranı artması ile yara iyileşmesine olumlu katkıda bulunulur (20, 43, 

138). 

Trombositlerin a granülleri içerisinde sentezlenmiş olan büyüme faktörlerinin 

yara bölgesine salınması ile trombositlerin yara iyileşmesi üzerine etkisi başlar. 

Pıhtılaşma trombositleri aktive ettikçe trombosit hücre membranı ile a granülleri 

birleşir. Histon ve karbonhidrat zincirlerinin eklenmesi ile büyüme faktörleri aktif hale 

geçer. Büyüme faktörleri transmembran reseptörleri aracılığıyla yaradaki hücrelerin 

hücre membranianna bağlanır. Bu transmembran reseptörleri, hücre proliferasyonu, 

matriks oluşumu ve kollajen sentezi gibi hücrenin spesifik gen sırasının ekspresyonuna 

neden olan internal endojen sinyal proteinlerinin aktivasyonunu başlatır ( 142). 

Büyüme faktörleri genel olarak; anjiogenezisi uyararak doku damarianmasını 

arttınr, monosit, makrofaj ve fibroblastlar için kemotaktiktir, kollajen sentezini uyanr, 

epitel ve granülasyon dokusu oluşumunu arttınr, kemik yapımını uyanr, biyouyumlu, 

etkili ve güvenli bir hemostatik etki sağlar (82). 

TZP'nin terapötik kullanımı fizyolojik yara iyileşmesi ve tamir prosedürlerinde 

rol onayan büyüme faktörlerinin lokal olarak uygulanması yoluyla yumuşak doku ve 

kemik dokusundaki iyileşmeyi uyanr ve hızlandınr ( 43, 141, 142). Post-operatif 

hemoraji, ağn, ödem şikayetlerinin ve skar büzülmesinin azalmasında etkilidir ( 136, 

151, 185, 253). Erken dönem iyileşmedeki hemoraji ve postoperatif ağrı şikayetinin, 

büzülmenin ve skar dokusu oluşumunun azalmasından dolayı TZP'nin oral yumuşak 

dokularda uygulanan mukogingival operasyonlann başansına etkileri üzerine çalışmalar 

yapılmaktadır (177). 

TZP'nin içerdiği, matriks bileşeni olan fibrin yardımıyla kemik hücrelerinin 

gelişimi ve fonksiyonlan için uygun ortam sağlaması, osteokondüktif etki meydana 

getirmesi, Y önlendirilmiş doku rejenerasyonu (YDR) için bariyer ve istenen özellikleri 

banndıran bir iskelet fonksiyonu görmesi, salınım sistemi oluşturması, kendi üzerinde 

hücrelerin migrasyon ve proliferasyonu için uygun ortam sağlamasının yanında içerdiği 

büyüme faktörleri ile bölgedeki integrin ve diğer hücre reseptörleri ile etkileşerek hücre 

fonksiyonlannı düzenieyebilmesi ve bu moleküller ile defekte komşu alanda yer alan ve 

defekte doğru infiltre olan hücrelerin proliferasyonu, bu hücrelerin spesifik bir yolla 
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farklılaşması, anjiyogenezin uyarılması ve spesifik hücre tipleri için kemoatraktan 

olması ile beraber etkin bir rejenerasyon sistemi olacağına inanılınaktadır ( 142). 

Bununla birlikte rekorubinant olarak elde edilen büyüme faktörlerinin 

periodontal rejenerasyon amacıyla insanlarda direkt kullanımına ait güvenlik ve etki 

sınırlarının tam olarak bilinmemesi otojen TZP gibi çok daha güvenilir bir materyal ile 

yapılacak klinik yaklaşımı daha mantıklı kılmaktadır. 

2.5. ı. TZP İçerisindeki Büyüme Faktörleri 

2.5. ı. ı. Platelet-derived Growth Factor (PDG F) 

Yara iyileşmesinde en çok görülen büyüme faktörüdür. Isıya dayanıklı, katyonik 

bir polipeptitdir. Üç ayrı izomeri mevcuttur (PDGF-aa, PDGF-bb, PDGF-ab) ve 

birbiriyle örtüşen farklı etkileri vardır ( 179). Mitojendir ve mezenkimal hücrelerin DNA 

replikasyonunu, anjogeneziste endotel hücrelerinin bazal lamina sentezini, ve 

fibroblastlardan kollajen sentezini indükler ( 168). Arteriyel düz kas hücreleri, 

polimorfonükler lökositler, makrofajlar ve fibroblastlann migrasyonuda kemotaktiktir 

( 178). Bu etkilerinin yanı sıra aminoasit transportu ve protein sentezi, fibroblast ve 

arteriyel düz kas hücrelerine Düşük yoğunluklu lipoprotein bağlanması gibi metabolik 

işlevleri de uyanr ( 12, 13, 82, 135). 

2.5.ı.2. Transmorfıng Growth Factor-p (TGF- p) 

TGF- (3 disülfit bağlarla tutunaniki zinciri i bir polipeptid molekülüdür. (31, {32 ve 

(33 olmak üzere 3 farklı yapıda bulunabilir ( 179). TGF-{3 trombositler ya da 

makrofajlardan salınarak endotel hücreleri, fibroblastlar ve kemik iliği kök hücreleri 

gibi hücreleri etkiler. Bağ dokusunda fibronektin, glikozaminoglikan ve kollajen 

yapımını uyanrken aynı zamanda anjiyogenezisi de indükler. Proteaz inhibitörlerini 

uyararak kollajen yıkımını azaltır ve fibrogenezise katkıda bulunur ( 12, 13, 82, 135, 

249). 
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2.5.1.3. Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) 

VEGF etkileri daha kısıtlı bir büyüme faktörüdür. Etkisi endotel hücreleri ile 

sınırlıdır. Parakrin etki ile bazal lamina sentezi ve anjiyogeneziste rol alır ( 1 7). 

Kompleks bir süreç olan anjiyogenezin aşamalan ekstraselüler matriks remodellingi, 

proteolitik enzim sekresyonu, endotel proliferasyonu ve migrasyonu, kapiller 

farklılaşması ve anastamozudur. VEGF damar geçirgenliğini histamine oranla daha 

fazla arttınr. VEGF salınımı prostoglandinler, IL-6 ve IL- ı tarafından uyanlabilir (ı 2, 

ı 5, 82, 193, 252). 

2.5.1.4. Epidermal Growth Factor (EGF) 

Trombositler, monositler ve makrofajlardan salınan EGF cilt ve müköz 

membranlarda etkilidir. Hücre büyümesi, çoğalması ve farklılaşmasını düzenleyen 

moleküllerdendir. Kemik rejenerasyonuna ve endotelyaı hücrelere mitojenik etkisi 

vardır (ı 2, 25, 70, 82, ı 05). 

2.5.1.5. Basic Fibroblast Growth Factor (bFGF) 

Temel olarak endotelyal hücreler, fibroblastlar, düz kas hücreleri, kondrositler 

ve mast hücreleri tarafından sentezlenir. Yara iyileşmesine keratinositlerin 

migrasyonunu ve proliferasyonunu arttırarak katkıda bulunur. Aynı zamanda 

fibroblastlardan kollagenaz enziminin salınımını ve kapiller edotel hücrelerinin 

proliferasyonu stimüle eder ( 12, ı 74). 

2.5.2. TZP Hazarlama Yöntemleri 

ı 990'1ann başlannda sadece bir hücre separatörü veya plasmaferez cihazı 

yardımıyla elde edilebilen TZP'nin uygulanması cihaziann büyüklüğü ve uygulamanın 

pahalı olması nedeniyle zor bir uygulama olarak vurgulanmıştır. Santral venöz yolla 

elde edilen tam ünite ( 450 ml) kana gereksinim olması nedeniyle özellikle invaziv 

cerrahiler için uygulanmıştır ( 1 3 7). 

TZP elde etme yöntemleri trombositten zengin plazma yöntemi ve buffy-coat 

yöntemi olarak ikiye aynlabilir. 
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Trombositten zengın plazma yöntemi, venöz kanı ilk olarak yavaş dönme 

hızında ve kısa süreli santrifüjden sonra iki bileşene ayınr. Alt tabaka eritrositlerden üst 

tabaka ise trombosit ve kanı n diğer şekilli elemanlanndan oluşur. Üst tabakanın ikinci 

santrifüjünden sonra tüpün tabanında trombositler ve az miktarda lökosit birikir. Buffy

coat yönteminde ise venöz kan hızlı ve uzun süreli santrifüj edilir. 3 farklı tabakaya 

aynlan kanın en alt kısmı eritrosit, orta kısmı trombosit ve lökosit, en üst kısmı ise 

hücresiz plazmadır. Eritrosit ve trombosit katmanlannın bir tüpe aktanlıp yavaş ve kısa 

süreli santrifüjü ile TZP elde edilir (ı 20). 

TZP elde etmek için genel amaçlı hücre ayıncılan (afarez) ya da trombosit 

toplayıcılar kullanılmaktadır. Trombosit toplayıcılar Platelet Concentrate Calleetion 

System (PCCS) 1
, Curasan2

, Friadent-Schütze3
, Platelet Rich-in-Growth Factors 

(PRGF)4 ve Harvest SmartPReP5'tir (194, 235, 236). 

Hastane ortamında uygulanan afarez yönteminde hastadan 400-450 ml kan 

alınarak 30 ml kadar TZP hazırlanabilmektedir. Tüm işlemler istenen miktarda TZP 

elde edilene kadar tekrarlanmakta ve artan kan komponentleri hastaya geri 

döndürülmektedir (236). 

PCCS kiti ile hastadan 54 ml kadar venöz kan alınıp 3000 rpm'de 3 dk 45 sn 

santrifüj edilir. Daha sonra trombosit içeren plazma kısmı cihazdaki farklı bir bölmede 

3000 rpm 'de ı 3 dk süreyle ikinci kez santrifüj edilir. Elde edilen TZP yaklaşık ı O 

ml' dir (232). 

PROF kitinde 5 ml 'lik 3 tüp venöz kan alınır. ı 800 rpm'de 8 dk santrifüj 

edilerek 3 komponente ayrılır. Orta kısımda trombositlerin yoğun olduğu düşünülerek 

bu tabaka ve trombositten fakir tabakanın bir kısmı alınarak kullanılır. Tüp başına ı ,2 

ml TZP elde edilir ( 12, 23 7). 

1 
3i/lmplant lnnovations, Palm Beach Gardcns, FL, ABD 

2c o urasan, Kleınosthcim, Almanya 
~ F o 

o rıadcnt-Schütze, Viyana, Avusturya 
4 G o 

OA.C Medicale San Antonio, Vitoria, Ispanya 
5 

Harvest Tech Corpo, Plymouth, Massachusetts, ABD 
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C urasan kiti kullanıldığında hıstadan 8,5 ml venöz kan alınarak 2400 rpm 'de 1 O 

dk santrifüj edlmektedir. En alt tabakadaki eritrosit kısmı atıldıktan sonra trombositler 

3600 rpm 'de 15 dk santrifüj edilir. İşlem sonunda 0,8 ml TZP elde edilir (232). 

Friadent-Schütze kiti Curasan ile benzerlik gözterir ancak kullanılan tüpler farklıdır 

(235). 

SmartPReP sisteminde ise hastadan alınan 20 ml venöz kan 12 dk süreyle 2 

aşamalı santrifüjden geçer. Trombositten fakir plazma, TZP ve eritrositlerden oluşan 3 

komponente ayrılan kan fakir plazma atıldıktan sonra tekrar santrifüj edilerek 3 ml 

kadar TZP elde edilir (I 22). 

2.6. Yara iyileşmesinde Revaskülarizasyonu Değerlendirme Yöntemleri 

Yumuşak doku greftlerinin iyileşmesinin genel prensipleri göz önünde 

bulundurolduğunda greft dokusunun damarianmasının hızı ve miktan kilit rol 

oynamaktadır. Damarianma prosesi g:-eftin beslenmesine bağlı olarak greft canlılığını 

sağlamada etkin mekanizmadır. Ayrıca greft boyutlannın stabilizasyonu da greft 

dokusunun revaskülarizasyon hızı ile ilişkilidir (21 O, 211 ). 

Yumuşak dokularda damarianmanın incelenmesi ıçın ın-vıvo ve in-vitro 

araştırmalar yapılmaktadır. İn-vivo ça:ışmalar dokunun kan akımını incelerken in-vitro 

çalışmalar dokudaki mikrovasküler yoğunluğu referans olarak almaktadırlar ( 113, I 03, 

167) 

İn-vivo bir çalışma olan "Fluor?san Anjiyografi Tekniği" ilk olarak Novotny ve 

Al vis (16 7) tarafından uygulanan ve günümüzde rutin olarak retİnal kılcal damar 

yatağının morfolojisi ve fonksiyonunun değerlendirildiği, histolojik ve biyomikroskobik 

bilgilere ulaşılabilen bir değerlendirme yöntemidir. 

"Direnç Pletizmografisi" doku yüzeyindeki elektrik direncini temel alarak 

dokudaki hacim değişikliğini in-vivo olarak değerlendirme yöntemidir. Hacim 

değişikliğininde dokunun içerdiği kan ya da hava miktan esas alınır (I I 3). 

İn-vivo olarak kanlanmanın değerlendirilebildiği bir diğer yöntem ise "XE-133 

k/iren.\· yöntemi "dir. Lipitte çözünebilen ve kapiller damarlada komşu dokular arasına 
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yayılabilen bir gaz olan XE- 133 akciğerlerden hava yolu ile atılarak dolaşıma tekrar 

katılınamaktadır ve klirens oranı seçilen dokunun kapiller kan akımının beslenme 

hacmine ve kapiller yüzeyine göre değişiklik göstermektedir ( 103 ). 

"Laser Doppler Flowmetry" yöntemi (18, 145, 224,227) sıvı mekaniği dalında, 

sıvı içinde hareket eden küçük partiküllerin oluşturduğu doppler kaymasına duyarlı 

olan, sıvı hızı ölçüm tekniğidir. Diğer in-vivo çalışmalardan non-invaziv olması ile 

ayrılmaktadır. 

Yumuşak doku iyileşmesi prensipleri göz önüne alındığında dokunun kesiye ilk 

yanıtı enflamasyon ve dolayısıyla hiperemi olacaktır (2). Alıcı bölgedeki bu hiperemi 

kan akımının ölçüldüğü günlerde göz önüne alınmalıdır. 

Literatüre bakıldığında mikrodamarsal yoğunluğun değerlendirildiği in-vitro 

immünohistokimyasal yöntemler damarianmanın değerlendirilmesinde altın standart 

olarak bildirilmiştir. Damarianmanın yoğunluğu ve revaskülarizasyonun kaynağı 

VEGF, CD34, CD3 1 antikorlada dokuya özgü olarak değerlendirilebilmektedir. 

Özellikle kanserli dokulann damarsal gelişiminin izlendiği bu teknikteki en büyük 

dezavantaj ise biyopsi örnekleri üzerinde çalışılması gerekliliğidir (30, 104, 152, 243 ). 

2. 7. İmmünohistokimyasal Değerlendirme 

İmmünohistokimya (İHK) dokulardaki ya da hücrelerdeki spesifik antijenterin 

antijen-antikor tanıması yolu ile belirlenmesi yöntemidir. Antijen-antikor bağlanması 

ışık mikroskobu düzeyinde incelenir ( 193) . 

CDJ.J insan hematopoiteik öncü hücresi antijenidir. Birçok monoklonal antikor 

ile tanınabilir (QBEND-1 O, B 1 -3C5). ll O-kD proteini hematopoiteik sistemin 

embriyonik hücreleri (lenfoid, miyelogenöz elemanlar ve endotel hücreleri) tarafından 

eksprese edilir. Vasküler değişikliklerde potansiyel indikatördür. Tümör seviyesi göz 

ardı edilerek endotel farklılaşmasında yüksek hassasiyeti vardır (193). 

CD31 trombosit-endotelyal hücre adezyon molekülü-1 'dir. 130-kD 

transmembran glikoproteini vasküler hücreler, megakaryositler, trombositler ve seçilmiş 

diğer hematopoiteik elemanlarda ortak olarak bulunan monoklonal antikor JC/7 A 
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tarafından tanınır. Özellikle endotelyal neoplazmlann tanısında sıklıkla kullanılan 

CD3 ı 'in hassasiyeti üst düzeydedir (193). 

Vazoendotelyal büyüme faktörü (VEGF) çevre hücreler tarafından salgıtanarak 

parakrin etki ile damar oluşumuna katkıda bulunur (ı 93). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Hasta Seçimi 

Araştırmamıza İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji 

Anabilim Dalı 'na dişeti çekilmesi nedeniyle başvurmuş 18 kadın 7 erkek toplam 25 

birey dahil edilmiştir. Bu bireylerde toplam 36 defekt bulunmaktadır (Tablo 3-1 ). 2 adet 

defekt bulunan hastalar split-mouth grubunu oluşturmaktadır. Tüm katılımcılara tez 

çalışması ve operasyon hakkında bilgi verilmiş ve yazılı onamlan alınmıştır. 

Tablo 3-1: Defektierin Deney ve Kontrol Gruplarındaki Dağliımı 

DENEYGRUBU KONTROL GRUBU TOPLAM 

PARALEL 8 10 18 

SPLIT-MOUTH 9 9 18 

TOPLAM 17 19 36 

3.1.1. Sistemik Faktörler 

• Periodontal tedaviye engel herhangi bir sistemik duruma ya da hastalığa sahip 

olmamak 

• Dişeti büyümesine neden olabilecek herhangi bir ilaç grubu kullanmamak 

• Sigara kullanmamak 

• Ağız solunumu yapmamak 

• Sosyokültürel olarak tedaviye uyum sağlayabilecek olmak 

• Operasyondan önceki son 3 ay içerisinde antibiyotik ya da antienflamatuar 

kullanmamış olmak 

• Hamile ya da emzirme döneminde olmamak 

• Trombosit sayısının 150.000- 400.000/J..Ll arasında olması 



25 

3.1.2. Yerel Faktörler 

• Alt çene kanin dişleri arasında lokalize Miller sınıf II dişeti çekilmesi bulunması 

(mukogingival sınır ile dişti kenan arasında 1 mm' den fazla keratinize dişeti 

bulunmaması) 

• İlgili dişeti çekilmesinin etrafında gingivitis varlığı (kontrol edilemeyen 

enflamasyon varlığı) 

• İlgili dişin okluzal travmaya maruz olmaması 

• İlgili dişin sabit ya da hareketli bir proteze destek veya komşu olmaması 

• İlgili dişe komşu diş eksikliği bulunmaması 

• İlgili dişte restorasyon olmaması 

• İlgili dişte malpozisyon olmaması 

• Kök yüzeyi üzerinde klinik olarak saptanabilecek aşınma olmaması 

• İlgili dişin periapikal patolojiye sahip olmaması 

• İlgili dişe daha önce herhangi bir operasyon yapılmamış olması 

• Verici bölge dişeti kalınlığının 3 mm' den az olmaması 
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3.2. Araştırma Plana 

Dahil etme kritelerine uygun olan hastalara araştırmaya dahil edilmeden önce 

yapılacak operasyon, biyopsi işlemi ve postoperatif karşılaşılabilecek problemlerle ilgili 

ayrıntılı bilgi verildi ve yazılı aydınlatılmış onarolan alındı. Herhangi bir tedavi 

yapılmadan önce alt çene aljinat ölçüleri alınarak sert alçı modeli elde edildi. 

• Model üzerinde dişeti çekilmesi olan dişiere vestibüllerinde mezyial-orta-distal 

oluklar bulunan okluzal stentler hazırlandı. 

• Diş yüzeyi temizliği yapıldı ve ağız bakımı eğitimi verildi. Varsa yerel hazırlayıcı 

faktörler elimine edildi. 

• Periodontal başlangıç tedavisinden 4 hafta sonra hastalann plak ve gingival indeks 

değerleri incelendi. Tüm ağız plak indeksi skoru o/o20 ya da daha altında olan 

hastalann ağız bakım seviyelerini idame ettirebilecekleri öngörülerek operasyon 

randevulan verildi. 

• Üst çeneye operasyon sonrası kullanılmak üzere palatal stent hazırlatıldı. 

• Operasyon öncesi klinik ölçümler yapıldı. 

• Deney grubuna dahil olan hastalardan operasyondan ı saat önce kliniğimize 

gelmesi istendi ve TZP hazırlanması için gerekli işlemler yapıldı. 

• Deney grubuna TZP ile birlikte SDG, kontrol grubuna ise yalnızca SDG 

operasyonu uygulandı. 

• Dikişler 7. günde alındı. 

• Biyopsi 7. günde alındı. 

• Hasta sırasıyla operasyonu takip eden ı ay içinde her hafta, 3 .ay 6. ay ve ı 2.ay 

olmak üzere kontrollere çağınldı. 

• ı., 3., 6.ve ı 2. aylardaki kontrol seanslannda klinik ölçümler tekrarlandı. 

• Palatİnal verici bölge, kalınlık değişikliği ve post-operatif ağn açısından 

değerlendirildi. Hastalara visual analog scale anlatılarak ilk 4 hafta skorlannın 

kaydedilmesi istendi. 
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3.3. Araştirmada Kullanılan Klinik Değerlendirme Yöntemleri 

Araştırma sırasında yapılan klinik ölçümler dişeti çekilmesinin olduğu bölge için 

önceden hazırlanan akrilik stent rehberliğinde Williams6 tipi periodontal sonda 

kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen değerler en yakın 0,5 mm 'ye tamamlanmıştır. 

Model üzerindeki ölçümlerde ve greft boyutlannın ölçümünde 20 no. endodontik eğe ve 

0,0 ı mm hassasiyetle dijital vemier kumpası 7 kullanılmıştır. Akrilik stent kullanımı ile 

ölçüm noktasının ve sonda doğrultusunun korunması hedeflenmiştir (Tablo 3-2). 

Ölçümlerde mine sement sının referans alınmıştır. 

Tablo 3-2: Klinik Ölçümlerde Kullamlan Stent Olukları 

Klinik 
Keratinize 

Plak Gingival Sondalanabilir 
Ataşman 

Dikey Yatay Dişeti 

indeksi İndeks Cep Derinliği 
Seviyesi 

Çekilme Çekilme Dikey 
Boyutu 

Meziyal ../ ../ 
- - - - -

Orta ../ ../ ../ ../ ../ ../ 
-

Distal ../ ../ - - - - -

3.3.1. Plak indeksi (Pİ) 

Pİ (Silness-Löe, ı 964) değerlendirmeleri dişeti çekilmesi olan dişin meziyal, 

distal ve vestibül orta noktalanndan olmak üzere akrilik stent rehberliğinde 3 noktadan 

yapılmıştır. Yapılan ölçürolerin aritmetik ortalaması alınarak tek değer üzerinden 

istatistiksel değerlendirme yapılmıştır. Ölçümler O.gün, I. ay, 3 .ay, 6.ay ve ı 2. aylarda 

tekrarlanmıştır. 

6 Hu-Fricdy. ABD 

~ Shan. Japonya 
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Pİ değerlendirmesinde; 

0: Gözle ya da periodontal sonda ile değerlendirildiğinde dişeti kenannda bakteri plağı 

birikintisi yoktur. 

ı: Dişeti kenannda bakteri plağı zor seçilmekte, sonda ile kazındığında bakteri plağı 

fark edilmektedir. 

2: Dişeti kenannda gözle rahatlıkla belirlenebilen yumuşak birikintiler vardır. 

İnterdental bölge tamamen dolu değildir. 

3: Dişeti kenannda gözle rahatlıkla belirlenebilen yumuşak birikintil er vardır. 

İnterdental bölge tamamen doludur. 

3.3.2. Gingival İndeks (Gİ) 

Gİ (Löe-Silness, ı 963) değerlendirmeleri, dişeti çekilmesi olan dişin meziyal, 

distal ve vestibül orta noktalanndan olmak üzere akrilik stent rehberliğinde 3 noktadan 

yapılmıştır. Yapılan ölçüınierin aritmetik ortalaması alınarak tek değer üzerinden 

istatistiksel değerlendirme yapılmıştır. Ölçümler O.gün, I. ay, 3 .ay, 6.ay ve ı 2. aylarda 

tekrarlanmıştır. 

Gingival İndeks değerlendirilmesinde: 

0: Normal dişeti görünümü vardır. 

1: Hafif iltihap; renkte hafif değişiklik vardır. Ödem ve sondal arnada kanama yoktur. 

2: Orta derecede iltihap; hiperemi, ödem, parlaklık ve sondalamada kanama vardır. 

3: Şiddetli iltihap; belirgin hiperemi ve ödem, ülser ve spontan kanamaya eğilim vardır. 

3.3.3. Sondalanabilir Cep Derinliği (SCD) 

Dişeti çekilmesi olan dişin vestibül orta noktasından periodontal sonda 

yardımıyla oluk tabanı ile serbest dişeti kenan arasındaki mesafe akrilik stent 

rehberliğinde ölçülmüştür. Ölçümler O.gün, 1 .ay, 3 .ay, 6.ay ve ı 2. aylarda 

tekrarlanmıştır. 



29 

3.3.4. Klinik Ataşman Seviyesi (KAS) 

Dişeti çekilmesi olan dişin vestibül orta noktasından periodontal sonda 

yardımıyla mine sement sınırı (MSS) ile oluk tabanı arasındaki mesafe akrilik stent 

rehberliğinde ölçülmüştür. Ölçümler O. gün, 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 12. aylarda 

tekrarlanını ştır. 

3.3.5. Keratinize Dişeti Dikey Boyutu (KDDB) 

%1 O potasyum iyodür ve %5 iyot ihtiva eden çözelti ile boyanarak 

belirlenmiştir. Mukogingival birleşimle serbest dişeti kenan arasındaki mesafe dişeti 

çekilmesi olan dişin orta noktası hİzasından periodontal sonda ile ölçülmüştür 

(Şekil 3-1) . 

Şekil 3-1: Keratinize Dişeti Dikey Boyutu 

3.3.6. Dikey Çekilme (DÇ) 

Dişeti çekilmesi olan dişin vestibül orta noktasından serbest dişeti kenan ile 

MSS arasındaki mesafe akrilik stent rehberliğinde periodontal sonda ile ölçülmüştür. 

Ölçümler O.gün, l.ay, 3.ay, 6.ay ve 12. aylarda tekrarlanmıştır (Şekil 3-2). 
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3.3.7. Yatay Çekilme (YÇ) 

Periodontal sonda dişeti çekilmesi olan dişin MSS hİzasında yatay tutularak 

meziyal ve distal dişeti arasındaki mesafe ölçülmüştür (Şekil 3-2). 

Şekil 3-2: Dişeti Çekilmesi Miktarının Ölçümü 

(a: dikey çekilme, b: yatay çekilme, mss: mine-sement sınırı) 

3.3.8. Greft Boyutlarının Ölçümü 

Endodontik eğe ucu ve rondel yardımıyla greftin yatay ve dikey yönde en geniş 

uzunluğu işaretlenmiş, dijital vernier kumpası ile mesafe ölçümü yapılmıştır. Ölçümler 

O.gün, l.ay, 3.ay,6.ay ve 12 aylarda tekrarlanmıştır. 

3.3.9. Operasyon Sırasında Greft Kalınlığının (GK) Ölçümü 

Operasyon sırasında greft alındıktan hemen sonra steril petri kabının içerisine 

alınan grefte endodontik eğe 3 bölgeden batırılmış (greft dikey genişliğinin en fazla 

olduğu hattın orta noktası hİzasından greft yatay genişliğine paralel olan hat üzerinden) , 

rondel sabitlenmiş, eğeler etiketlenmiş ve operasyon sonrası dijital vernier kumpası ile 

mesafe ölçümü yapılmıştır (Şekil 3-3, Şekil 3-5). 



31 

3.3.10. Operasyon Sonrası Greft Kalınlığının Ölçümü 

Post-operatif 1., 3., 6. ve 12. ay kontrollerinde topikal anestezi uygulandıktan 

sonra, grefte endodontik eğe 3 bölgeden batırılmış (greft dikey genişliğinin en fazla 

olduğu hattın orta noktası hİzasından greft yatay genişliğine paralel olan hat üzerinden), 

rondel sabitlenmiş, eğeler etiketlenmiş ve dijital vernier kumpası ile mesafe ölçümü 

yapılmıştır (Şekil 3-4, Şekil 3-5). 

Şekil 3-3: Operasyon Sırasında Greft Kalınlığı Ölçümü 

Şekil 3-4: Operasyon Sonrası Greft Kalınlığı Ölçümü 

(a: greft dikey genişliği) 

Şekil 3-5: Dijital Kumpas ile Ölçümü 
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3.3.11. Palatİnal Doku Kalınlığı (PDK) Ölçümü 

Operasyon öncesinde topikal anestezi uygulandıktan sonra üst çene birinci 

büyük azı dişinin palatİnal orta nokta dişeti kenanndan 5 mm uzaklıktan (Şekil 3-6) 20 

no endodontik eğe ile kemik sondalaması yapılmıştır. Endodontik eğenin randeli 

dokuya sıkıca oturtulduktan sonra çıkartılıp eğe ucu ile randel arasındaki mesafe dijital 

vernier kumpası ile ölçülmüştür (Şekil 3-5). Ölçümler O.gün, Lay, 3.ay, 6.ay ve 12. 

aylarda tekrarlanmıştır. 

Şekil3-6: Palatİnal Mukoza Kalınlık Ölçümü 

3.3.12. Visual Analog Scale (V AS) ile Ağrı Değerlendirmesi: 

Hiç ağrı yok puanı "O", dayanılmaz ağrı var "1 O" olacak şekilde hasta 

bilgilendirilmiş ve ı. gün, 1., 2., 3, haftalar ve 1. ay ağrı skorları kaydedilmiştir. 

Hastalar analjezik kullanmaya ihtiyaç duydukları andaki ağrı skorunu bildirmişlerdir. 
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3.3. 13. Hastanın Trombosit Miktarı 

Hastanın tam kan sayımı Coulter MD Ir cihazında yapılmış ve trombosit değeri 

kaydedilmiştir. 

3.3. 14. Elde Edilen Trombositen Zengin Plazmanın içerdiği Trombosit 
Miktarı 

ı ,5 ml TZP Helmer inkübatörlü trombosit ajitatöründe9 +22 C0 'de ı saat 

ayrıştınldıktan sonra Coulter MD If tam kan sayım cihazında trombosit sayısı 

değerlendirilmiştir. 

3.4. Operasyon Tekniği 

3.4. 1. Trombositten Zengin Plazmanın Hazırlanışı 

Deney grubu hastalan operasyondan saat önce çağınldı ve TZP 

hazırlanmasında SmartPReP5 sistemi kullanıldı (Şekil 3-7). 

TZP elde edilmesi için bölge kan alımı öncesi %1 iodin-solüsyonu ile 

temizlendi. Cilt hazırlandıktan sonra kan alımı zamanına kadar steril ve kuru gazlı bez 

ile bölge sanldı ve cilde kesinlikle dokunulmadı. Tüm işlemler sırasında firma 

tarafından sağlanan materyaller kullanılarak standardizasyon sağlandı. Kan alımı için 

IV uygulama kateteri yerleştirildi ve cilde sabitlendi. Kit ile verilen uygulama kabini 

paketten çıkanlarak çalışılmak üzere aynlan steril alana yerleştirildi. Kit ile verilen 2 ml 

antikoagülan 20 ml 'lik kan alma enjektörüne çekildi. Enjektör IV giriş kataterine 

bağlandı ve toplam hacim 22 ml olacak şekilde yavaşça dolduruldu. Yeterli kan ve 

antikoagulan kanşımını sağlamak, kan ve antikoagulan kanşımının yeterli olmasını 

garantiye almak için enjektör yavaşça birkaç kez ters yüz edildi. 

Kan ile doldurulan enjektörün içeriği uygulama kabininin kan odacığına 

nakledildi. 0,5 ml antikoagülan madde 3 ml 'lik ikinci enjektöre çekildi ve uygulama 

8 Rankin Biomedical Corporation, ABD 
9 Kansuk İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ , İstanbul, Türkiye 
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kabininin plazma odacığına nakledildikten sonra ı 4 dk santrifüj edildi. Elde edilen 

otolog trombosit konsantrasyonu steril alanda TZP için bulunan örnek kabına transfer 

edildi. Otolog trombin el des i için ı O ml 'lik enjektör içine kit ile verilen ı ml 

antikoagülan solüsyon çekilir ve IV giriş kataterine bağlandı. Enjektörün ı O ml 

çizgisine kadar kan alındı. Antikoagülan ile kanın yeterli miktarda kanşması için 

enjektör birkaç defa yukan aşağı çevrildi. Firmanın önerdiği işlem basamaklan 

uygulandı ve 45 dk'lık inkübasyon periyodunu takiben ı4 dk santrifüj edildi. 

Elde edilen otolog trombin steril alanda otolog trombin için bulunan örnek 

kabına transfer edildi. TZP ve otolog trombin elde edildikten sonra; TZP kit ile verilen 

3ml 'lik enjektöre, otolog trombin ise ı ml 'lik enjektöre çekilerek kit içerisindeki 

aplikatöre takıldı ve kullanıma hazır hale getirildi. 

3.4.2. Alıcı Bölgenin Hazırlanması 

Alıcı ve verici bölgenin hazırlanmasında Sullivan ve Atkins'in (2ı O) tekniği 

kullanıldı. 

Alıcı bölgeye defekt bölgesine uzak noktalardan %4 artikain ve %0,00 ı 

adrenalin içeren lo kal anestezik solüsyon ı o vestibülden ve lingualden infıltratif olarak 

uygulandı. Vestibulum oris aşağı ve ileri doğru çekilerek gerginleştirildi ve 

mukogingival sınır boyunca ıs no bistüri ucu ile bistüri ucu mukogingival sınıra dik 

tutulacak şekilde 0,5 mm derinliğinde yatay ensizyon yapıldı. Yatay ensizyon meziyal 

ve distal e 1 'er diş boyunca genişletildi. Ardından bistüri ucunun açısı değiştiriterek 

flebe ve periosta zarar vermeyecek şekilde, bistüri ucunun yan tarafı periosta temas 

ederken yatay ensizyon apikal yönde maksimum ı O mm olacak şekilde genişletildi. 

Ensizyonun apİkalinde kalan epitel ve bağ dokusu artıklan ile kas lifleri künt ve 

gerektiğinde keskin diseksiyonla periosttan sıyrıldı, vestibül mukoza yatağın en 

apİkaline rezorbe olan 6/0 monofılament dikiş materyali ı ı ile sabitlendi. Steril folyo ile 

alıcı bölgenin şablonu hazırlandıktan sonra steril serum fizyolojik ile ısiatılmış tek kat 

gaz tampon yerleştiriterek alıcı bölgenin hazırlanması bitirildi. 

10 Ultracaine DS-Fort, Avcntis Phanna,İstanbui,Türkiye 
11 Monocryl, Ethicon, Sint-Stevcns- Woluwe, Belçika 
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3.4.3. Serbest Dişeti Greftinin Alınması, Hazırlanması ve Yerleştirilmesi 

Verici bölge olarak seçilen bölge sınırlan üst çene I. küçük azı dişinin distal i ile 

2. büyük azı dişinin distal i arasında kalan alana %4 artikain ve o/oO,OO I adrenalin içeren 

lokal anestezik solüsyon5 infiltratif olarak uygulandı. Alıcı bölgenin şablonu verici 

olarak belirlenen alandaki dişierin serbest dişeti kenanndan 2 mm uzakta olacak şekilde 

yerleştirildi. Folyo sınırlanndan bistüri ucu ile mukozaya dik olacak şekilde I mm 

derinliğinde sığ bir ensizyon yapıldı. Folyo uzaklaştınldıktan sonra ilk ensizyon 

sınınndan I 5 no bistüri ucunun sırtı doku ya paralel olacak şekilde yatay ensizyonlara 

başlandı. Dikkatli hareketlerle apikale doğru iledenerek homojen, orta kalınlıkta greft 

elde edildi. Steril serum fizyolojik ile dolu petri kabına alınan greftin kalınlık ve boyut 

ölçümleri daha önce belirtildiği şekilde kaydedildi. 

Kontrol grubunda greft yalnızca steril serum fizyolojik içerisinde saklanırken 

deney grubunda önceden hazırlanmış olan TZP greftin iç yüzüne yayılarak büyüme 

faktörlerinin aktivasyonu için en az I O dk beklendi. Bu sırada verici bölgeye kontrol 

grubunda direkt olarak palatal stent yerleştirilirken deney grubunda greftin alındığı 

alanın TZP ile kaplanmasının ardından palatal stent yerleştirldi. 

Alıcı bölgede kalın pıhtı tabakası varsa uzaklaştınlmasının ve hemostazın 

sağlanmasının ardından greft, bağ dokusu yüzeyi periosta gelecek şekilde yerleştirildi. 

Hafifbir basınç ile ölü boşluk oluşması engellendikten sonra dikiş aşamasına geçildi. 

Greft alıcı bölgeye 6/0 monofilament rezorbe olan dikiş materyali 12 kullanılarak 

greftin kronalinden 3 adet sütur ile gerilimden kaçınılarak greftin dudak hareketlerinde 

hareketsiz kalacağı şekilde sabitlendi. Nemli gaz tamponla 5 dk basınç uygulandıktan 

sonra greftin üzeri periodontal pat 13 ile örtüldü. 

Operasyon tekniği ve post-operatif iyileşme fotoğraflan Şekil 3-8, 3-9 ve 3-

1 O'da gösterilmektedir. 

12 Monocryl, Ethicon, Sint-Stevcns-Woluwe, Belçika 
13 Peripac, Dentsply,Konstanz, İsviçre 
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Şekil3-7: SmartPReP5 TZP Hazırlama Tekniği 

Şekil 3-8: TZP Grubu Operasyon Fotoğrafları 
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DENEYGRUBU KONTROLGRUBU 

Post-op 7. gün 

Post -op 1. Ay 

Post-op 12.Ay 

Şekil 3-9: Alıcı Bölge Operasyon Sonrası Görüntüleri 

KONTROL GRUBU 

Po. t-op 7. gün 

Post-op 1. aY 

Şekil3-10: Verici Bölge Operasyon Sonrası Görüntüleri 
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3.4.4. Operasyon Sonrası Bakım ve Kontroller 

Operasyon sonrası yara bölgelerini ilk 4 hafta fırçalamamaları ve diş ipi 

kullanmamaları gerektiği belirtildi ve operasyon bölgesinin plak tutulumunun azalması 

amacıyla %0,2 klorheksidin glukonat içeren gargara ile günde iki kere önerildiği şekilde 

ağızlarını çalkalamaları istendi. 

Ağrı kesici olarak parasetemol grubu analjezik tavsiye edildi. Dikişler alınana 

kadar operasyon bölgesini travmadan korumaları ve yumuşak gıdalada beslenmeleri 

önerildi. Periodontal patın hareket etmesi ya da düşmesi halinde temasa geçmeleri 

hatırlatıldı. ı. haftada pat ve dikişler alındı , operasyon bölgesi serum fizyolojik ile 

yıkandı , epitel artıkları temizlendi. 

4. hafta sonuna kadar her hafta, sonrasında ise 3., 6. , ve ı2. aylarda kontrollere 

çağırıldı. Bu kontrollerinde mevcut birikintiler uzaklaştırılarak gerekli görüldüğünde 

profesyonel diş yüzeyi temizliği yapıldı. 

3.5. Biyopsi Alma Yöntemi 

Gerekli ölçümler yapılıp fotoğraflandıktan sonra %4 artikain ve %O,OOı 

adrenalin içeren lokal anestezik solüsyon infiltratif olarak uygulandı. Greftin yatay ve 

dikey en geniş hattından uzak durularak 4 mm çapındaki punch kemiğe kadar sıkıca 

yerleştirildi ve dişeti dokusu ezilmeden bistüri ucu ve periost elevatörü yardımıyla tam 

kalınlık olarak çıkartılarak %ı O' luk formalinde tespit edildi ve biyopsi bölgesine nemli 

gaz tampon yerleştirildi (Şekil3-ıı , Şekil3-ı2). 

Şekil 3-11: Biyopsi Alınan Bölge 

(a: yatay en geniş hat, b: dikey en geniş hat, c: 4mm çapındaki biyopsi alanı) 
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Şekil 3-12: Doku Örneği 

3.6. İmmünohistokimyasal Boyama ve Değerlendirme Yöntemi 

Rutin formol-parafin takibinden geçen dokulardan elde edilen parafin bloklardan 

pozitif şarjlı larnlara yaklaşık 5 mikron kalınlığında kesitler alındı. Kesitierin lam 

üzerine tam olarak yapışmaları ve deparafinizasyonu için lamlar bir gece boyunca 56C0 

sıcaklıkta etüvde bekletildi. Boyama işlemine başlamadan önce lamlar sırasıyla 

ksilol'de 30 dk, 99°'lik alkolde 15 dk, 96°,lik alkolde 15 dk bekletilerek distile suya 

alındı. 

Daha sonra kesitlere sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulandı : 

1- Formalİn fiksasyonuyla oluşan gizlenmiş antijenik bölgelerin açığa 

çıkarılması amacıyla Antijen Retrieval Reagent ile ön muamele yapıldı. Bu işlem için 

sitrat tampon solüsyonu14 kullanıldı. Antijen retrieval işlemi mikrodalga fırında 5 

dk'dan dört kez uygulandı ve daha sonra 20 dk oda ısısında soğumaya bırakıldı. 

Soğuyan lamlar distile suya alındı ve kesitierin etrafı pap-pen kalemi ile çizilerek 5 dk 

fosfat tampon solüsyonunda (FTS) 15 bekletildi. 

2- Endojen peroksidaz aktivitesinin önlenmesi ıçın kesitler %3 'lük hidrojen 

peroksit! e inkübe edildi. Süre sonunda lamlar distile su ile yıkandı ve 5 dk FTS 'de 

bekletildi. 

14 Citrate Buffer (x 1 0), 500ml, Thermo Scientific, ABD 
15 Phosphate Buffered Saline (x25), 500ml, Scytek Laboratorie , ABD 
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3- Non-spesifik zemin boyasını önlemek için kesitler 15 dk blokaj solüsyonu16 

ile inkübe edildi. Süre sonunda lamlar distile su ile yıkanmadı, silkelenerek bir sonraki 

aşamaya geçildi. 

4- Primer antikorlar CD3ı 17 
, CD34 18

, VEGF 19 damlatıldı. Süre sonunda lamlar 

distile su ile yıkandı ve 5 dk FTS'de bekletildi. 

5- Primer antikora bağlanacak olan sekonder antikor solüsyonu20 damlatıldı ve 

25 dk inkübe edildi. Süre sonunda lamlar distile su ile yıkandı ve 5 dk FTS 'de 

bekletildi. 

6- Sekonder antikora bağlanacak olan peroksidaz-streptavidin solüsyonu21 

damlatıldı ve 25 dk inkübe edildi. Süre sonunda lamlar distile su ile yıkandı ve 5 dk 

FTS 'de bekletildi. 

7- Kesitler AEC kromojen solüsyonu22 ile 20 dk inkübe edildi ve görünür hale 

getirildi. Süre sonunda lamlar distile su ile yıkandı. 

8- Lamlar 3 dakika Mayer Hematoksilen'inde bekletildikten sonra musluk suyu 

ile yıkandı. Daha sonra ı5 sn amonyakit suda bekletilerek distile suya alındı. Tüm 

preparatlar su bazlı kapatma malzemesiyle kapatılarak ışık mikroskobunda incelendi. 

%ı O'luk tamponlanını ş formalinde ı hafta süre ile fiske edilen biyopsi 

örneklerinden fiksasyondan sonra her greftten greft tabanından itibaren ı 'er cm 

aralıklarla 4' er kesit alındı. Alınan materyal rutin doku takibinden geçirildikten sonra 

hazırlanan parafin bloklardan elde edilen 5-7 mikron kalınlığındaki kesitler 

hemataksilen- eozin yöntemiyle boyanıp ışık mikroskobunda incelendi 

Kesitler kapiller damar yapılan, iltihap, nekroz ve fibrozis kriter alınarak 

incelendi. Kapiller damariann belirlenmesi için CD34 ve CD3ı primer antikorlan 

belirleyici olarak kullanıldı. Bu kesitlerde 5X büyütme alanındaki kapiller damarlar 

16Super B lock, ı 25ml, Scytek Laboratories, ABD 
17 0,1 ml, concentrated, CM347A, Biomedical Care, ABD 
18 O, I ml, conccntrated, CM084A, Biomedical Care, ABD 
19 O, I ml, conccntrated, CME356A, Biomedical Care, ABD 
20 Anti- Polyvalcnt Biotinylatcd Antibody, I 25ml, Scytek Laboratories, ABD 
21 Sensitck HRP, 125 ml, Scytek Laboratorics, ABD 
22 AEC chromogen/substratc k it, ı 25ml, Scytek Laboratorics, ABD 
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sayıldı her kesitin ortalaması bulundu. Her greftten alınan 4 kesitte aynı işlem 

yapıldıktan sonra 4 kesitin ortalaması alınarak her denek için anjiyogenez skoruna 

ulaşıldı. VEGF primer antikoru zayıf (+), orta şiddette (++) ve güçlü (+++) olarak 

değerlendirildi. İltihap, nekroz ve fıbozis ise kapladıklan alana göre %0- 5 (-), % 5 - 30 

(+),% 30-60 (++)ve> %60 (+++)olarak değerlendirildi. 

3. 7. İstatistiksel Değerlendirmeler 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) ı 6.0 programı kullanıldı. Çalışma 

değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodlan n (ortalama, standart sapma, 

frekans) yanı sıra; 

• Parametrik test varsayımlannın sağlanıp sağlanmadığına dair incelenmesinde 

Kolmogorov-Smirnov Testi ve Histogram; 

• Niteliksel verilerin karşılaştınlmasında bağımsız gruplann kendi içinde 

karşılaştırmasında Ki-Kare Testi ; 

• N iceliksel verilerin karşılaştınlmasında, 

o Normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmasında 

Student t Testi ; grup içi karşılaştırmalannda Paired Sample t Testi ; 

o Normal dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası karşılaştırmasında 

Mann Whitney U Testi ; grup içi karşılaştırmalannda ise Wilcoxon İşaret 

Testi; 

o Parametreler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Spearman 's rho Testi 

kullanıldı. 

Sonuçlar %95 güven aralığında, anlamlılık p < 0,05 düzeyinde değerlendirildi. p < 0,0 ı 

olan değerler ileri düzeyde anlamlı olarak ifade edildi. 
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4.BULGULAR 

4.1. Tanımlayıcı İstatistikler 

Çalışmamız, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 'ne 2009-201 O yılları 

arasında dişeti çekilmesi şikayeti ile başvuran toplam 25 hasta üzerinde yapılmıştır. 

4. 1. 1. Cinsiyet 

Tablo 4-1: Cinsiyet Dağılımı 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

Toplam 

a. Ki-Kare Testi 

n 

7 

18 

25 

28,0 

72,0 

p 

0, 02~ 

25 kişilik hasta grubunun 7 (%28,0)'si erkek 18 (%72,0)'i kadındır (Şekil 4-1). 

Cinsiyet dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p=0,028<0,05). Kadınların sayısı erkeklerin sayısına göre istatistiksel olarak yüksektir. 

7 

• Erkek 

• Kadın 

Şekil 4-1: Cinsiyet Dağılımı 



4.1.2. Yaş 

Tablo 4-2: Yaş Dağılımı 

N Minimum Maksimum Ortalama 

Yaş 25 15 45 29,44 

a. Kolmogorov-Smimov Z 

Standart 
Sapma 

8,879 

43 

0,78~ 

25 kişilik hasta grubunun yaş ortalaması 29,44 ± 8,879 'dur. Minimum yaş 15 ve 

maksimum yaş 45 ' tir (p = 0,786 > 0,05). Hasta grubunun yaşları normal dağılmaktadır 

(Şekil 4-2). 

10 20 

Yaş 

Şekil 4-2: Yaş Dağılımı 

4.1.3. Fenotip 

Tablo 4-3: Fenotip Dağılımı 

Fenotip 

Kalın 

İnce 

Toplam 

a. Ki-Kare Testi 

n 

10 
15 

25 

o/o 

40,0 
60,0 

4 0 so 

0,31 'r 
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25 kişilik hasta grubunun 1 O (%40,0)'u kalın fenotipe, 15 (%60,0)'i ince 

fenotipe sahiptir (Şekil 4-3). Fenotip dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p = 0,317 >0,05). 

Şekil 4-3: Fenotip Dağılımı 

4.1.4. Defekt Bölgesi 

Tablo 4-4: Defekt Bölgesi Dağılımı 

Anterior Bölge 

n 

16 

Toplam 

p 

a. Ki-Kare Testi 

Defekt Bölgesi 

36 

• Kalın 

• ince 

Kanin Diş 

n 

20 

25 kişilik hasta grubunda toplam 36 adet defekt bölgesi bulunmaktadır. 16 

(o/o44,44)'sı anterior bölgede 20 (%55,56)'si kanin diştedir. Defekt bölgesi dağılımları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,505>0,05). 



4.1.5. Grup 

Tablo 4-5: Grup Dağılımı 

Grup 

Deney 
Kontrol 

Toplam 

a. Ki-Kare Te ti 

n 

17 
19 

36 

47,2 
52,8 

45 

p 

O, 73!r 

36 defekt bölgesinin 17 (%47,2)'si deney grubunda, 19 (%52,8) 'u kontrol 

grubundadır (Şekil 4-4). Deney ve kontrol gruplarında yer alan defekt sayısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p = O, 739>0,05). 

19 
52.8°/o 

• Klasik Yöntem 

Şekil 4-4: Grup Dağılımı 

(TZP: deney grubu, Klasik Yöntem: Kontrol Grubu) 



4.1.6. Trombosit Miktarı 

4.1.6.1. Hastaların Operasyon Öncesi Trombosit Miktarı 

Tablo 4-6: Hastaların Operasyon Öncesi Trombosit Miktarı 

Operasyon 
Öncesi 
Trombosit 
Miktarı 

n 

25 

a. Kolmogorov-Smimov Z 

Minimum Maksimum Ortalama 

160 382 262 

Standart 
Sapma 

62,249 

46 

0,99if 

25 kişilik hasta grubunun operasyon öncesi trombosit ortalaması 262,0 ± 

62,249 'dur. Hasta grubunun operasyon öncesi trombosit değerleri normal 

dağılmaktadır (p=0,990>0,05), (Şekil 4-5). 

en 
s: 3 
fU 
~ 
CD ... 

LL 2 

0~~~--~~--~~--4-~~~~~~ 

1 so .00 200 .00 250 .00 300 .00 350.00 400.00 

Trombosit Operasyon Öncesi 

Şekil4-5: Hastaların Operasyon Öncesi Trombosit Miktarı 
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4.1.6.2. Hazırlanan Trombositten Zengin Plazmanın içerdiği Trombosit 
Miktarı 

Tablo 4-7: Hazırlanan TZP'nin içerdiği Trombosit Miktarı 

Hazırlanan 

TZP'nin 
Trombosit 
Miktarı 

n 

17 

a. Kolmogorov-Smirnov Z 

Minimum Maksimum Ortalama 

420 1270 776,18 

Standart 
Sapma 

258,158 

p 

O,I6r 

17 kişilik deney grubunun operasyon soması hazırlanan TZP'nin içerdiği 

trombosit miktarı ortalaması 776,18 ± 258,158'dir. Hasta grubunun operasyon 

soması trombosit değerleri normal dağılmaktadır (p=0,990 >0,05), (Şekil 4-6). 

400 600 800 1000 1200 1400 

Trombosit Operasyon Sonrası 

Şekil 4-6: Hazırlanan TZP'nin içerdiği Trombosit Miktarı 
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4.2. Analizler 

4.2.1. Plak indeksi 

Tablo 4-8: Kontrol Grubu Plak indeksi Değişimi 

Kontrol Grubu Pİ z pc 

Operasyon Günü - 1. ay -2,565a 0,010 
Operasyon Günü - 3.ay -0,855a 0,393 
Operasyon Günü - 6. ay -ı ,345a 0,179 
Operasyon Günü - ı2.ay -ı,3ııa 0,190 

ı. ay- 3.ay -ı ,630b 0,103 
ı. ay- 6. ay -0,9ıı b 0,363 
ı. ay- ı2.ay -ı,6ı6b 0,106 
3. ay- 6. ay -0,387a 0,699 
3. ay- ı2.ay -0,060a 0,952 
6. ay- ı2.ay -0,454b 0,650 

a. Pozitif ran k b. Negatifrank c. Wilcoxon işaret Testi 

Kontrol grubunun operasyon günü Pİ ortalaması ile ı. ay Pİ ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir artış bulunmaktadır (p=O,O ı 0<0,05). Diğer 

kontrollerde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim bulunmamaktadır (p > 0,05). 

Tablo 4-9: Deney Grubu Plak indeksi Değişimi 

Deney Grubu Pİ 
Operasyon Günü -
Operasyon Günü -
Operasyon Günü -
Operasyon Günü -

ı. ay
ı. ay
ı. ay-
3. ay-
3. ay-
6. ay-

1. ay 
3.ay 
6. ay 
ı2.ay 

3.ay 
6.ay 
ı2.ay 

6. ay 
ı2.ay 

ı2.ay 

z 
-ı ,856a 
-ı,08ıa 

-ı ,558a 
-ı ,983a 
-ı ,069b 
-0,363b 
-0,276a 
-0,426a 
-0,957a 
-0,708a 

a. Pozitif ran k b. Ncgatifrank c. Wilcoxon işaret Testi 

0,063 
0,280 
0,119 
0,047 
0,285 
O, 717 
0,783 
0,670 
0,339 
0,479 



49 

Deney grubunun operasyon günü Pİ ortalaması ile ı2. ay Pİ ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir artış bulunmaktadır (p=0,047<0,05). Diğer kontrollerde 

istatistiksel olarak anlamlı bir değişim bulunmamaktadır (p >0,05). 

Tablo 4-10: Deney ve Kontrol Grubu Plak indeksi Ortalamaları 

Deney Kontrol 
Plak indeksi Standart Standart 

pa 
Ortalama ± 

Sa~ma 
Ortalama ± 

Sa~ma 
Operasyon Günü 0,12 ± 0,287 0,21 ± 0,372 0,347 
1. ay 0,35 ± 0,433 0,47 ± 0,488 0,425 
3.ay 0,25 ± 0,382 0,30 ± 0,367 0,577 
6.ay 0,29 ± 0,406 0,35 ± 0,323 0,294 
12.ay 0,37 ± 0,484 0,30 ± 0,350 0,917 

a. Mann Whitney U Test 

Deney grubunun operasyon günü Pİ ortalaması O, ı 2 ± 0,287, 1. ay Pİ ortalaması 

0,35 ± 0,433, 3. ay Pİ ortalaması 0,25 ± 0,382, 6. ay Pİ ortalaması 0,29 ± 0,406, ı2. ay 

Pİ ortalaması 0,3 7 ± 0,484 'tür. 

Kontrol grubunun operasyon günü Pİ ortalaması 0,2 ı ± 0,3 72, ı. ay Pİ 

ortalaması 0,47 ± 0,488, 3. ay Pİ ortalaması 0,30 ± 0,367, 6. ay Pİ ortalaması 0,35 ± 

0,323, 12. ay Pİ ortalaması 0,30 ± 0,35'tir. 

Deney ve kontrol grubunun operasyon günü, ı. ay, 3. ay, 6. ay ve ı 2. ay 

kontrollerinde Pİ ortalamalan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05), (Şekil 4-7) . 



0,50 

0,45 

0,40 

0,35 

0,30 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 

Operasyon Gün u 

TZP n Klasik Yöntem 
Plak indeksi Değişim Grafiği 

1. ay 3. ay 

-+-T7P -J.::I a~ ık Yöııteııı 

6. ay 12.ay 

Şekil 4-7: Deney ve Kontrol Grubu Plak indeksi Karşılaştırması 

4.2.2. Gingival İndeks 

Tablo 4-11: Kontrol Grubu Gingival İndeks Değişimi 

Kontrol Grubu Gİ z pc 

Operasyon Günü - 1. ay -ı ,4693 0,142 
Operasyon Günü - 3.ay -0,5003 0,617 
Operasyon Günü - 6.ay -0,2873 0,774 
Operasyon Günü - ı2. ay -0,428b 0,668 

ı. ay- 3.ay -0,884b 0,377 
ı. ay- 6. ay -0 , 89ı b 0,373 
ı. ay- ı2.ay -ı,681b 0,093 
3. ay- 6.ay -0,454b 0,650 
3. ay- 12. ay -0,934b 0,351 
6. ay- ı2. ay -0,988b 0,323 

a. Pozitif ran k b. Negatifrank c. Wilcoxon işaret Testi 

Kontrol grubunun operasyon günü ve diğer kontrollerdeki Gİ ortalamaları 

karşılaştırıldığında kontroller arasında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim 
bulunmamaktadır (p > O 05). 
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Tablo 4-12: Deney Grubu Gingival İndeks Değişimi 

Deney Grubu Gİ z pc 

Operasyon Günü - 1. ay -2,392a 0,017 

Operasyon Günü - 3.ay -ı ,499a 0,13./ 

Operasyon Günü- 6.ay -ı ,5ı oa 0,131 

Operasyon Günü - ı2.ay -ı,5ı8a 0.129 

ı. ay- 3. ay -0,596b 0,551 

ı. ay- 6.ay -0,672b 0,501 

ı. ay- ı2.ay -ı,633b 0.102 

3. ay- 6.ay -0, ı82a 0.856 

3. ay- ı2.ay -0,622b 0.53./ 

6. ay- ı2.ay -0,420b o. 67./ 

a. Pozitif rank b. Negatif ran k c. Wilcoxon işaret Testi 

Deney grubunun operasyon günü G İ ortalaması ile ı. ay G İ ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir artış bulunmaktadır (p=O,Oı 7 < 0,05). Diğer kontrollerde 

istatistiksel olarak anlamlı bir değişim bulunmamaktadır (p >0,05). 

Tablo 4-13: Deney ve Kontrol Grubu Gingival İndeks Ortalamalara 

Deney Kontrol 
Gingival İndeks Standart Standart 

Ortalama ± 
Sa(!ma 

Ortalama ± 
Sa(!ma 

pa 

Operasyon Günü o,ı2 ± 0,287 0,28 ± 0,373 0.081 
1. ay 0,4ı ± 0,433 0,42 ± 0,398 o. 791 
3.ay 0,3ı ± 0,381 0,35 ± 0,304 0,./67 
6.ay 0,3 ı ± 0,381 0,32 ± 0,304 o. 72./ 

12. a~ 0,25 ± 0,400 0,25 ± 0,291 0.610 
a. Mann Whitncy U Test 

Deney grubunun operasyon günü Gİ ortalaması O, ı 2 ± 0,287, I. ay Gİ 

ortalaması 0,4ı ± 0,433, 3. ay Gİ ortalaması 0,3 ı ± 0,38ı, 6. ay Gİ ortalaması 0,3 ı ± 

0,38 ı, ı 2. ay Gİ ortalaması 0,25 ± 0,4 'tür. 
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Kontrol grubunun operasyon günü Gİ ortalaması 0,28 ± 0,373, 1. ay Gİ 

ortalaması 0,42 ± 0,398, 3. ay Gİ ortalaması 0,35 ± 0,304, 6. ay Gİ ortalaması 0,32 ± 

0,304, 12. ay Gİ ortalaması 0,25 ± 0,291 'dir. 

Deney ve kontrol grubunun operasyon günü, 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 12. ay 

kontrollerinde Gİ ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p> 0,05), (Şekil 4-8) . 

0,45 

0.40 

0,35 

0,30 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 

Operasyon Gunu 

TZPve KlasikYöntem 
Gingival İndeks Değişim Grafiği 

ı. ay 3.ay 6.ay 1 2. ay 

Şekil4-8: Deney ve Kontrol Grubu Gingival İndeks Karşılaştırması 

4.2.3. Sondalanabilir Cep Derinliği 

Tablo 4-14: Kontrol Grubu Sondalanabilir Cep Derinliği Değişimi 

Kontrol Grubu SCD 

Operasyon Günü -
Operasyon Günü -
Operasyon Günü -
Operasyon Günü -

a. Negatif rank 

ı. ay
ı. ay
ı. ay-
3. ay-
3. ay-
6. ay-

1. ay 
3.ay 
6.ay 
ı2. ay 
3.ay 
6.ay 
12. ay 
6. ay 
12. ay 
ı2. ay 

b. Negatıf ran k toplamı , pozitif rank toplamına eşittir. 

z 
-2,0503 

-2,0503 

-ı ,2793 

-0,6403 

o,ooob 
-0,756c 
-1,063c 
-1 ,089c 
-1,633c 
-0,962c 

c. Pozitif Ra nk 

0,040 
0,040 
0,201 
0,522 
1,000 
0,450 
0,288 
0,276 
0,102 
0,336 

d. Wilcoxon Signed Ranks Te t 
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Kontrol grubunun operasyon günü SCD ortalaması ile ı. ay SCD ortalaması 

arasında ve operasyon günü SCD ortalaması ile 3. ay SCD ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş bulunmaktadır (p=0,040 < 0,05). ı. ay SCD 

ortalaması ile 3. ay SCD ortalaması sabit kalmıştır (p= ı ,000). ı. ay ve 3. ay SCD 

arasında fark yoktur. Diğer ölçüm aralıklannda ise istatistiksel olarak anlamlı bir 

değişim bulunmamaktadır (p > 0,05). 

Tablo 4-15: Deney Grubu Sondalanabilir Cep Derinliği Değişimi 

Deney Grubu SCD z pc 

Operasyon Günü - 1. ay -ı ,6333 0,102 
Operasyon Günü - 3.ay -2,2093 0,027 
Operasyon Günü - 6. ay -2,5883 0,010 
Operasyon Günü - ı2.ay -2,70ı 3 0,007 

ı. ay- 3.ay -ı ,6333 0,102 
ı. ay- 6.ay -ı, ı793 0,238 
ı. ay- ı2.ay -2,04ı 3 0,041 
3. ay- 6.ay -0,2723 0,785 
3. ay- ı2.ay -ı ,3423 0,180 
6. ay- ı2.ay -ı,4ı43 0,157 

a. Ncgatifrank c. Wilcoxon İşaret Testi 

Deney grubunun operasyon günü ile 3. ay, operasyon günü ile 6. ay, operasyon 

günü ile ı 2. ay SCD ortalamalan arasında ve ı .ay ile ı 2. ay SCD ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş bulunmaktadır (p< 0,05). Diğer ölçüm aralıklannda 

istatistiksel olarak anlamlı bir değişim bulunmamaktadır (p > 0,05). 
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Tablo 4-16: Deney ve Kontrol Grubu Sondalanabilir Cep Derinliği Ortalamaları 

Deney Kontrol 
SCD (mm) Standart Standart 

pa 

Ortalama ± Ortalama ± 
Sa E ma Sa E ma 

Operasyon Günü 1,25 ± 0,323 1,16 ± 0,421 0,254 
1. ay 1,12 ± 0,234 0,96 ± 0,33 1 0,041 
3. ay 1,04 ± 0,162 0,96 ± 0,246 0, 61 7 
6. ay 1,02 ± 0,185 1,02 ± 0,235 0,712 

12. ay 0,94 ± 0,243 1,09 ± 0,269 0,092 

a. Mann Whi tney U Test 

Deney grubunun operasyon günü SCD ortalaması 1,25 ± 0,323 , 1. ay SCD 

ortalaması 1,12 ± 0,234, 3. ay SCD ortalaması 1,04 ± O , ı62 , 6. ay SCD ortalaması 1,02 

± O, ı85 ve ı2. ay SCD ortalaması 0,94 ± 0,243'tür. 

Kontrol grubunun operasyon günü SCD ortalaması ı , ı6 ± 0,42ı , 1. ay SCD 

ortalaması 0,96 ± 0,33ı , 3. ay SCD ortalaması 0,96 ± 0,246, 6. ay SCD ortalaması ı ,02 

± 0,235 ve ı2. ay SCD ortalaması ı ,09 ± 0,269'dur. 

Deney grubunun ı. ay SCD ortalaması ile Kontrol grubunun ı . ay SCD 

ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p=0,04ı <0,05). Deney grubunun 1. ay SCD ortalaması, kontrol grubunun ı. ay SCD 

ortalamasına göre yüksektir. Diğer ölçüm aralıklarında grupların SCD ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p> 0,05), (Şekil 4-9). 

1,30 

1,20 

1,10 

1,00 

0,90 

TZPve KlasikYöntem 
Sondalana bilir C' ep Derinliği Grafiği 

Operasyon 1. ay 3. ay 6 . ay 

Günü 

...,._T7 P _._Kliı s ik Yöntem 

12. ay 

Şekil 4-9: Deney ve Kontrol Grubu Sondalanabilir Cep Derinliği Karşılaştırması 



4.2.4. Dikey Çekilme 

Tablo 4-17: Kontrol Grubu Dikey Çekilme Değişimi 

Kontrol Grubu ÇD 

Operasyon Günü -
Operasyon Günü -
Operasyon Günü -
Operasyon Günü -
1. ay-
1. ay-
1. ay-
3. ay-
3. ay-
6. ay-

a. Paired Sample t Test 

1. ay 
3.ay 
6. ay 
12.ay 
3.ay 
6. ay 
12.ay 
6.ay 
12.ay 
12.ay 

****Farkların Standart Hatası "O" olduğu için hesaplanamamıştır. 

t 

2, lll 
2, lll 
2,577 
4,011 

**** 
1,837 
3,281 
ı ,837 
3,281 
2,97 

0,049 
0,049 
0,019 
0,001 

**** 
0,083 
0,004 
0,083 
0,004 
0,008 

55 

Kontrol grubunun operasyon günü ile diğer kontrol aylan arasındaki DÇ 

ortalamasında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş bulunmaktadır (p< 0,05). ı. ay DÇ 

ortalaması ile ı 2. ay, 3. ay ile ı 2. ay ve 6. ay ile ı 2. ay DÇ ortalaması arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir düşüş bulunmaktadır (p< 0,05). Bu ölçüm 

aralıklannda deney grubunda dişeti çekilmesi dikey yönde azalmıştır. 

I. ay OÇ ile 3. ay OÇ arasında herhangi bir değişim olmamıştır. ı. ve 6. ay ile 3. 

ve 6. aylardaki OÇ ortalamalan arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir 

(p>0,05). 

Tablo 4-18: Deney Grubu Dikey Çekilme Değişimi 

Deney Grubu DÇ 

Operasyon Günü - 1. ay 
Operasyon Günü- 3. ay 
Operasyon Günü- 6. ay 
Operasyon Günü- 12. ay 

1. ay- 3. ay 
1. ay- 6. ay 
1. ay- 12. ay 
3. ay- 6. ay 
3.ay- 12.ay 
6. ay- 12. ay 

a. Paired Sample t Test 

t 

3,165 
7,256 
8,026 

1 O, 132 
4,927 

7,8 
8,713 
3,846 
6,197 
3,05 

0,006 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 

0,001 
0,0001 

0,008 
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Deney grubu OÇ ortalamalarında tüm ölçüm aralıklarında istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı bir düşüş bulunmaktadır (p<0,05). Deney grubunda tüm 

kontrollerde dişeti çekilmesi dikey yönde azalmıştır. 

Tablo 4-19: Deney ve Kontrol Grubu Dikey Çekilme Ortalamaları 

Deney Kontrol pa 
DÇ (mm) 

Ortalama ± 
Standart 

Ortalama 
Standart 

Sa~ma 
± 

Sa~ma 
Operasyon Günü 3,ı2 ± ı ,3 ı 7 3,2ı ± ı,678 0,856 

1. ay 2,76 ± ı ,49ı 3,03 ± ı,568 0,612 
3.ay 2,03 ± ı ,28ı 3,03 ± ı,568 0,046 
6. ay ı,62 ± ı,375 2,87 ± ı ,6ı5 0,018 
ı2.a~ ı,32 ± ı ,ıo3 2,6ı ± ı ,55ı 0,008 

a. Student t Test 

Deney grubunun operasyon günü OÇ ortalaması 3, ı 2 ± ı ,3 ı 7, ı . ay OÇ 

ortalaması 2,76 ± ı,49ı, 3. ay OÇ ortalaması 2,03 ± ı,28ı, 6. ay OÇ ortalaması ı,62 ± 

ı,375 ve 12. ay OÇ ortalaması 1,32 ± 1,103'tür. 

Kontrol grubunun operasyon günü OÇ ortalaması 3,21 ± 1 ,678, 1. ay OÇ 

ortalaması 3,03 ± 1,568, 3. ay OÇ ortalaması 3,03 ± 1,568, 6. ay OÇ ortalaması 2,87 ± 

1,615 ve 12. ay OÇ ortalaması 2,61 ± 1,551 'dir. 

Operasyon günü ve 1. ay kontrollerinde grupların OÇ ortalamalan arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 3. ay, 6. ay ve 12. ay 

kontrollerinde grupların OÇ ortalamalan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmaktadır (p< 0,05). Bu aylarda deney grubunun OÇ ortalaması kontrol 

grubunun OÇ ortalamasına göre azdır. Deney grubunda dişeti çekilmesi dikey yönde 

kontrol grubuna göre daha fazla azalmıştır (Şekil 4-1 0). 



Operasyon 
Günü 

TZPve Klasik Yönteın 
Dike~' Çeldlıne 1\:Iiktarı 

1. ay 3.ay 

-+-T7P -Kia~ ik Yöntem 

6. ay 12 .ay 

Şekil4-10: Deney ve Kontrol Grubu Dikey Çekilme Karşılaştırılması 

4.2.5. Yatay Çekilme 

Tablo 4-20: Kontrol Grubu Yatay Çekilme Değişimi 

Kontrol Grubu YÇ 

Operasyon Günü - ı. ay 
Operasyon Günü- 3. ay 
Operasyon Günü- 6. ay 
Operasyon Günü- 12. ay 

a. Negati f rank 

1. ay- 3. ay 
1. ay- 6. ay 
1. ay- ı2. ay 
3.ay- 6.ay 
3. ay- 12. ay 
6. ay- ı2. ay 

z 
-ı,ı343 

-ı ,2363 

-2,0603 

-2,6923 

-ı ,oooa 
-ı ,6333 

-2,3883 

-ı,4ı4a 

-2,3883 

-2,4ı4a 

c. Wilcoxon işaret Testi 

p c 

0,257 
0,216 
0,039 
0,007 
0,317 
0,102 
0,017 
0,157 
0,017 
0,016 
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Kontro.. grubunun operasyon günü YÇ ortalaması ile 1. ay YÇ ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş bulunmamaktadır (p>0,05). Operasyon 

günü ile 3. ay, operasyon günü ile 6. ay ve operasyon günü ile 12. ay YÇ ortalaması 

arasında ve 1. ay ile 12. ay, 3. ay ile 12. ay ve 6. ay ile 12. ay YÇ ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş bulunmaktadır (p<0,05). Bu ölçüm aralıklarında 

dişeti çekilmesi yatay yönde azalmıştır. 



Tablo 4-21: Deney Grubu Yatay Çekilme Değişimi 

Deney Grubu YÇ 

Operasyon Günü - 1. ay 
Operasyon Günü- 3. ay 
Operasyon Günü- 6. ay 
Operasyon Günü- 12. ay 

a. Negatif rank 

1. ay- 3. ay 
1. ay- 6. ay 
1. ay- 12. ay 
3.ay- 6.ay 
3. ay- 12. ay 
6. ay- 12. ay 

z 
-1 ,857a 
-2,546a 
-3,082a 
-3,204a 
-2,041 a 
-2,836a 
-2,969a 
-2,214a 
-2,388a 
-0,577a 

c. Wilcoxon işaret Testi 

0,063 
0,011 
0,002 
0,001 
0,041 
0,005 
0,003 
0,027 
0,017 
0,564 
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Deney grubunun operasyon günü ile 1. ay ve 6. ay ile 12. ay YÇ ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş bulunmamaktadır (p> 0,05). Diğer tüm 

kontrol aralıklannda YÇ ortalamasında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş 

bulunmaktadır (p< 0,05). Operasyon günü ile 6. ay, operasyon günü ile 12. ay, l.ay ile 

6.ay ve l.ay ile 12. ay arasındaki YÇ farkı istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır. 

Bu ölçüm aralıklannda dişeti çekilmesi yatay yönde azalmıştır. 

Tablo 4-22: Deney ve Kontrol Grubu Yatay Çekilme Ortalamaları 

Deney Kontrol pa 

YÇ (mm) 
Ortalama ± Standart Ortalama ± Standart 

Sa~ma Sa~ma 

Operasyon Günü 2,44 ± 0,682 2,88 ± 0,614 0,051 

1. ay 2,26 ± 0,831 2,75 ± 0,651 0,065 

3.ay 1,97 ± 1,023 2,72 ± 0,671 0,021 

6. ay 1,53 ± 1,082 2,62 ± 0,614 0,002 
12.ay 1,50 ± 1,075 2,30 ± 0,938 0,024 

a. Mann Whitney U Test 
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Deney grubunun operasyon günü YÇ ortalaması 2,44 ± 0,682, ı. ay YÇ 

ortalaması 2,26 ± 0 , 83ı , 3. ay YÇ ortalaması ı ,97 ± ı ,023 , 6. ay YÇ ortalaması ı ,53 ± 

ı,082 ve ı2. ay YÇ ortalaması ı , 50 ± ı,075'dir. 

Kontrol grubunun operasyon günü YÇ ortalaması 2,88 ± 0,6ı4, 1. ay YÇ 

ortalaması 2,75 ± 0 ,65ı , 3. ay YÇ ortalaması 2,72 ± 0 ,67ı , 6. ay YÇ ortalaması 2,62 ± 

0,6ı4 ve ı2. ay YÇ ortalaması 2,30 ± 0,938'dir. 

Operasyon günü ve Lay'da gruplar arasında YÇ ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p> 0,05). 

Deney grubunun ve kontrol grubunun 3. ay YÇ ortalamaları , 6. ay YÇ 

ortalamaları ve 12. ay YÇ ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p < 0,05). Deney grubunun bu aylardaki ortalaması kontrol grubundan 

düşüktür. Deney grubunda dişeti çekilmesi yatay yönde daha fazla azalmıştır 

(Şekil 4-ıı ). 

Operasyon 
Günü 

TZP~e Klasik"\: öntem 
Yatay Çekilme 1\tliktarı 

ı. ay 3. ay 

...... T7P -11-Khısik Yöntem 

6. ay 12.ay 

Şekil 4-11: Deney ve Kontrol Grubu Yatay Çekilme Karşılaştırması 
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4.2.6. Klinik Ataşman Seviyesi 

Tablo 4-23: Kontrol Grubu Klinik Ataşman Seviyesi Değişimi 

Kontrol Grubu KAS t pa 

Operasyon Günü - 1. ay 3,ı53 0,006 
Operasyon Günü - 3.ay 2,577 0,019 
Operasyon Günü - 6. ay 3,627 0,002 
Operasyon Günü - ı2.ay 5,658 0,0001 

ı. ay- 3.ay o 1,000 
ı. ay- 6. ay ı ,837 0,083 
ı. ay- ı2.ay 3,392 0,003 
3. ay- 6.ay ı,837 0,083 
3. ay- ı2.ay 2,935 0,009 
6. ay- ı2.ay 2,357 0,030 

a. Paircd Samplc t Test 

Kontrol grubunun grubunun ı. ay KAS ile 3. ay KAS arasında herhangi bir 

değişim olmamıştır (p= 1,000 > 0,05). 

Kontrol grubunun operasyon günü KAS ortalaması ile 1. ay, 3. ay, 6. ay ve ı2. 

ay KAS ortalamalan arasında istatistiksel anlamlı bir düşüş bulunmaktadır (p<O,O ı). ı., 

6. ve ı 2. aylardaki düşüş ileri düzeyde anlamlıdır. 3. ay ve 6. ay karşılaştırması 

haricindeki diğer ölçüm aralıklannda da bir düşüş bulunmaktadır (p<0,05). KAS 'ın 

istatistiksel olarak anlamlı olarak düştüğü ölçüm aralıklannda klinik ataşman kazancı 

olmuştur. 

Tablo 4-24: Deney Grubu Klinik Ataşman Seviyesi Değişimi 

Deney Grubu KAS t pa 

Operasyon Günü - 1. ay 2,487 0.024 
Operasyon Günü - 3. ay 7,093 0.0001 
Operasyon Günü - 6.ay 8,ı 97 0.0001 
Operasyon Günü - ı2.ay ıo,329 0.0001 

ı. ay- 3.ay 3,646 0.002 
ı. ay- 6. ay 5,947 0.0001 
ı. ay- 12.ay 7,064 0.0001 
3. ay- 6. ay 4,315 0.001 
3. ay- 12.ay 7,21 ı 0.0001 
6. ay- 12.ay 3,05 0.008 

a. Paircd Samplc t Test 
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Deney grubunun operasyon günü KAS ortalaması ile 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 12. ay 

KAS ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş bulunmaktadır. (p< 0,05). 

Bu düşüş 3., 6. ve 12. aylarda ileri düzeyde anlamlıdır (p=O,OOO 1 <0,0 1 ). Diğer kontrol 

aralıklannda da gruplar arası fark istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır. Tüm 

ölçüm aralıklannda klinik ataşman kazancı olmuştur. 

Tablo 4-25: Deney ve Kontrol Grubu Klinik Ataşman Seviyesi Ortalamalan 

Klinik 
Deney Kontrol 

Ataşman 
Ortalama 

Standart 
Ortalama Standart pa 

Seviyesi (mm) ± 
Sapma 

± 
Sapma 

Operasyon Günü 4,4ı ± ı,326 4,42 ± ı ,812 0,986 
1. ay 3,94 ± ı ,488 4,08 ± ı ,652 0,795 
3. ay 3,09 ± ı,302 4,08 ± ı ,512 0,044 
6.ay 2,62 ± ı ,375 3,92 ± ı ,566 0,012 

ı2.a~ 2,32 ± ı' ı 03 3,63 ± 1,623 0,009 
a. Student t Test 

Deney grubunun operasyon günü KAS ortalaması 4,4 ı ± ı ,326. 1. ay KAS 

ortalaması 3,94 ± 1,488, 3. ay KAS ortalaması 3,09 ± ı,302, 6. ay KAS ortalaması 2,62 

± 1,3 75 ve 12. ay KAS ortalaması 2,32 ± 1, ı 03 'tür. 

Kontrol grubunun operasyon günü KAS ortalaması 4,42 ± ı ,8 ı 2, I. ay KAS 

ortalaması 4,08 ± 1 ,652, 3. ay KAS ortalaması 4,08 ± ı ,5ı2, 6. ay KAS ortalaması 3,92 

± 1,566 ve 12. ay KAS ortalaması 3,63 ± ı ,623 'tür. 

Deney ve kontrol gruplannın operasyon günü, ı. ay ve 3. ay kontrollerinde 

gruplann KAS ortalamalan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

Deney ve kontrol grubunun 3., 6. ve ı2. aylardaki kontrollerinde gruplann KAS 

ortalamalan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 

Bu aylarda deney grubunun KAS ortalaması kontrol grubuna göre düşüktür. Deney 

grubunda daha çok klinik ataşman kazancı olmuştur (Şekil 4- ı 2). 



4,80 
4,50 
4,20 
3,90 
3,60 
3,30 
3,00 
2,70 
2,40 
2,10 

Operasyon 
Günü 

TZP Ye l~]a si k Yöntem 
KlinikAtaşmaıı Kaybı 

ı. ay 3. ay 

_.,_T7P -Kirıs ık Yoııt eııı 

6.ay 12.ay 

Şekil 4-12: Deney ve Kontrol Grubu Klinik Ataşman Seviyesi Karşılaştırması 

4.2.7. Greft Yatay Genişlik 

Tablo 4-26: Kontrol Grubu Greft Yatay Genişlik Değişimi 

Kontrol Grubu GYG 

Operasyon Günü - 1. ay 
Operasyon Günü - 3. ay 
Operasyon Günü- 6. ay 
Operasyon Günü- 12. ay 

1. ay- 3. ay 
1. ay- 6. ay 
1. ay- 12. ay 
3. ay- 6. ay 
3. ay- 12. ay 
6. ay- 12. ay 

a. Paired Sample t Te t 

t 

13,483 
14,366 
13,372 
13,169 
5,854 
5,43 
5,678 
3,51 
4,374 
3,1 

0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,002 
0,0001 
0,006 
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Kontr 1 grubunun tüm ölçüm aralıklarında greft GYG ortalamasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı bir azalma bulunmaktadır (p<O,Ol). Tüm ölçüm 

aralıklarında greft meziyo-distal yönde büzülmüştür. 



Tablo 4-27: Deney Grubu Greft Yatay Genişlik Değişimi 

Deney Grubu GYG 

Operasyon Günü - ı . ay 
Operasyon Günü - 3. ay 
Operasyon Günü- 6. ay 
Operasyon Günü - ı2. ay 

ı. ay- 3. ay 
ı. ay- 6. ay 
l.ay- ı2.ay 

3. ay- 6. ay 
3. ay- ı2. ay 
6. ay- ı2. ay 

a. Paircd Samplc t Test 

1 

7,63 
8,3ı4 

7,4ı4 

8,03ı 

3,439 
4,772 
5,546 
2,869 
3,355 
ı,443 

0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,003 

0,0001 
0,0001 
0,011 
0,004 
0,168 
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Deney grubunun 6. ay ile I 2. ay karşılaştırması haricindeki tüm ölçüm 

aralıklannda greft GYG ortalamalannda istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir 

azalma bulunmaktadır (p=O,OOOI < 0,01 ). Bu ölçüm aralıklannda greft meziyo-distal 

yönde büzülmüştür. 6. ay ile I 2. ay GYG ortalaması arasındaki azalma istatistiksel 

olarak anlamlı değildir (p=O, I 68>0,05). 

Tablo 4-28: Deney ve Kontrol Grubu Greft Yatay Genişlik Ortalamaları 

Deney Kontrol pa 

GYG (mm) Standart Standart 
Ortalama ± 

Sapma 
Ortalama ± 

Sapma 

Operasyon Günü ı8,33 ± ı ,5ı8 ı7,99 ± 1,544 0,519 
I. ay ı7,46 ± ı ,436 15,77 ± 1,520 0,002 
3.ay ı7,25 ± ı ,405 ı5,12 ± 1,742 0,0001 
6.ay ı7,07 ± ı,40S 14,77 ± ı ,8 ı 7 0,0001 
ı2.ay ı6,99 ± 1,343 ı4,67 ± ı ,85 ı 0,0001 

a. Studcnt t Test 

Deney grubunun operasyon günü GYG ortalaması I 8,33 ± ı ,51 8, I. ay GYG 

I 7,46 ± ı ,436, 3. ay GYG ortalaması I 7,25 ± I ,405, 6. ay GYG ortalaması I 7,07 ± 

I ,408 ve I 2. ay GYG ortalaması I 6,99 ± I ,343 'tür. 
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Kontrol grubunun operasyon günü GYG ortalaması 17,99 ± 1,544, 1. ay GYG 

ortalaması 15,77 ± 1,520, 3. ay GYG ortalaması 15,12 ± 1,742, 6. ay GYG ortalaması 

14,77 ± 1,817 ve 12. ay GYG ortalaması 14,67 ± 1,851 'dir. 

Operasyon günü gruplar arasında GYG ortalamları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,519 > 0,05). 

1., 3. , 6. ve 12. ay kontrollerinde deney grubunun GYG ortalaması ile kontrol 

grubunun GYG ortalaması arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Bu ölçüm aralıklarında deney grubunun GYG ortalaması 

kontrol grubunun GYG ortalamasına göre yüksektir. Deney grubunda greft meziyo

distal yönde daha az büzülmüştür (Şekil 4-13). 

19,00 

18,50 

18,00 

17,50 

17,00 

16,50 

16,00 

15,50 

15,00 

14,50 

14,00 

Operasyon Günü 

TZPve KlasikYönteın 
Greft Yatay Genişlik 

1. ay 3.ay 

-+-T7P ........ Khısi k Yöntem 

6. ay 12. ay 

Şekil4-13: Deney ve Kontrol Grubu Greft Yatay Genişlik Karşılaştırması 
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4.2.8. Greft Dikey Genişlik 

Tablo 4-29: Kontrol Grubu Greft Dikey Genişlik Değişimi 

Kontrol Grubu GDG t pa 

Operasyon Günü - I. ay 8,2ı3 0,0001 
Operasyon Günü - 3.ay 9,472 0,0001 
Operasyon Günü - 6. ay ı0,284 0,0001 
Operasyon Günü - ı2.ay ı0,527 0,0001 

ı. ay- 3.ay 4,4ı3 0,0001 
ı. ay- 6. ay 5,702 0,0001 
I. ay- 12.ay 6,08 0,0001 
3. ay- 6.ay 3,746 0,001 
3. ay- ı2.ay 4,458 0,0001 
6. ay- ı2.ay 2,373 0,029 

a Paircd Sample t Test 

Kontrol grubunda tüm ölçüm aralıklannda GDG ortalamasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir düşüş bulunmaktadır (p<0,05). 6. ay ile I 2. ay GDG ortalamalan 

haricindeki tüm ölçüm aralıklanndaki GDG düşüşü istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlıdır (p<O,O 1 ). Tüm ölçüm aralıklannda greft apiko-kuronal yönde büzülmüştür. 

Tablo 4-30: Deney Grubu Greft Dikey Genişlik Değişimi 

Deney Grubu GDG t pa 

Operasyon Günü - 1. ay 5,ı58 0,0001 

Operasyon Günü - 3.ay 6,056 0,0001 

Operasyon Günü - 6. ay 6,796 0,0001 

Operasyon Günü - ı2.ay 7,045 0,0001 

ı. ay- 3.ay 3,325 0,004 

ı. ay- 6.ay 5,ı22 0,0001 

ı. ay- ı2.ay 5,575 0,0001 

3. ay- 6.ay 4,453 0,0001 

3. ay- ı2.ay 5,3Iı 0,0001 

6. ay- ı2.ay 3,355 0,004 

a. Paircd Samplc t Test 
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Deney grubunda tüm ölçüm aralıklannda GDG ortalamalannda istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı bir düşüş bulunmaktadır (p<O,O ı). Tüm ölçüm aylannda 

greft apiko-kuronal yönde büzülmüştür. 

Tablo 4-31: Deney ve Kontrol Grubu Greft Dikey Genişlik Ortalamaları 

Deney Kontrol pa 

GDG (mm) Standart Standart 
Ortalama ± Ortalama ± 

Sapma Sapma 

Operasyon 
8,85 ± 1,293 8,55 ± 1,253 0,488 

Günü 
1. ay 7,62 ± 1,308 6,55 ± 1,385 0,024 
3.ay 7,38 ± 1,289 6,23 ± 1,384 0,015 
6.ay 7,14 ± 1,294 5,99 ± 1,401 0,016 

12.ay 7,09 ± 1,274 5,87 ± 1,422 0,011 
a. Student t Test 

Deney grubunun operasyon günü GDG ortalaması 8,85 ± ı ,293, ı. ay GDG 

ortalaması 7,62 ± 1,308, 3. ay GDG ortalaması 7,38 ± ı,289, 6. ay GDG ortalaması 7,ı4 

± 1,294 ve ı 2. ay GDG ortalaması 7,09 ± ı ,274 'tür. 

Kontrol grubunun operasyon günü GDG ortalaması 8,55 ± ı ,253, ı. ay GDG 

ortalaması 6,55 ± ı,385, 3. ay GDG ortalaması 6,23 ± ı,384, 6. ay GDG ortalaması 5,99 

± 1,401 ve 12. ay GDG ortalaması 5,87 ± 1,422'dir. 

Operasyon gününde gruplann GDG ortalaması arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,488 > 0,05). Diğer tüm ölçüm aralıklannda 

deney grubunun GDG ortalaması ile kontrol grubunun GDG ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Deney grubunun GDG 

ortalaması, kontrol grubu GDG ortalamasına göre yüksektir. Deney grubunda greft 

apiko-kuronal yönde daha az büzülmüştür (Şekil 4- ı 4 ). 
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Şekil 4-14: Deney ve Kontrol Grubu Greft Dikey Genişlik Karşılaştırması 

4.2.9. Greft Kalınlığı 

Tablo 4-32: Kontrol Grubu Greft Kalınlığı Değişimi 

Kontrol Grubu GK 

Operasyon Günü - 1. ay 
Operasyon Günü- 3. ay 
Operasyon Günü- 6. ay 
Operasyon Günü - 12. ay 

1. ay- 3. ay 
1. ay- 6. ay 
1. ay- 12. ay 
3.ay- 6.ay 
3. ay- 12. ay 
6. ay- 12. ay 

a. Paired Sarnple t Test 

t 

-6,026 
-4,052 
-2,875 
-2,491 
3,639 
5,484 
5,823 
2,379 
2,733 
2,316 

0,0001 
0,001 
0,001 
0,023 
0,002 

0,0001 
0,0001 
0,029 
0,014 
0,033 

67 

Kontrol grubunun tüm ölçüm aralıklarında GK ortalamaları arasında istatistiksel 

anlamlı bir düşüş bulunmaktadır (p< 0,05). Bu düşüş operasyon günü ile 12. ay ve 3. 

aydan sonraki ölçüm aralıkları haricinde ileri düzeyde anlamlıdır (p< 0,01). Tüm ölçüm 

aralıklarında greft bukko-lingual yönde büzülmüştür. 



Tablo 4-33: Deney Grubu Greft Kalınlığı Değişimi 

Deney Grubu GK 

Operasyon Günü - ı . ay 
Operasyon Günü - 3. ay 
Operasyon Günü - 6. ay 
Operasyon Günü - ı 2. ay 

ı. ay- 3. ay 
ı. ay- 6. ay 
1. ay- ı 2. ay 
3. ay- 6. ay 
3. ay- ı 2. ay 
6.ay- ı2.ay 

a. Paircd Saınplc t Test 

t 

-9,3 ı 6 
-7,3 ı ı 
-6,9ı 5 
-7,06 
4,389 
5,ı24 

5,27ı 

3,ı 87 
3,223 
0,793 

0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,006 
0,005 
0,439 
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Deney grubunun 6. ay GK ortalaması ile ı 2. ay GK ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş bulunmamaktadır (p=0,439 > O,Oı ). Diğer tüm 

ölçüm aralıklannda deney grubunun GK ortalamalannda istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı bir düşüş bulunmaktadır (p< 0,0 ı). 6. ay ile ı 2. ay ölçümleri haricinde 

tüm ölçüm aralıklannda greft bukko-lingual yönde büzülmüştür. 

Tablo 4-34: Deney ve Kontrol Grubu Greft Kalınlığı Ortalamaları 

Deney Kontrol pa 

GK (mm) Standart Standart 
Ortalama ± 

Sapma 
Ortalama ± 

Sapma 

Operasyon Günü ı.42 ± o,ı33 ı,43 ± o,ı52 O, 797 

1. ay 2.47 ± 0,446 2,ı3 ± 0,509 0,043 
3.ay 2.ı3 ± 0,402 ı ,86 ± 0,488 0,079 
6.ay 2.05 ± 0,374 ı,70 ± 0,43 ı 0,014 

ı2. ay 2.05 ± 0,364 ı,66 ± 0,4ı 7 0,006 

a. Studcnt t T cst 
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Deney grubunun operasyon günü GK ortalaması ı ,42 ± o, ı33 , 1. ay GK 

ortalaması 2,4 7 ± 0,446, 3. ay GK ortalaması 2, ı 3 ± 0,402, 6. ay GK ortalaması 2,05 ± 

0,374 ve ı2. ay GK ortalaması 2,05 ± 0,364'tür. 

Kontrol grubunun operasyon günü GK ortalaması ı ,43 ± ı , ı52 , 1. ay GK 

ortalaması 2 , ı3 ± 0,509, 3. ay GK ortalaması ı , 86 ± 0,488, 6. ay GK ortalaması ı ,70 ± 

0,43 ı ve ı2. ay GK ortalaması ı ,66 ± 0 ,4ı 7'dir. 

Operasyon gününde ve 3. ay kontrolünde grupların GK ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p> 0,05). Diğer tüm ölçüm 

aralıklarında deney grubunun GK ortalaması ile kontrol grubunun greft kalınlığı 

ortalanması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Bu 

farklılık ı2. ay kontrolünde ileri düzeyde anlamlıdır (p=0,006<0,0ı). Deney grubunda 

greft bukko-lingual yönde daha az büzülmüştür (Şekil 4- ı 5). 

1,90 

1,40 

Operasyon 
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Greft Kalınlığı 
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12. ay 

Şekil4-15: Deney ve Kontrol Grubu Greft Kalınlığı Karşılaştırması 
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4.2.10. Palatinal Doku Kalınlığı 

Tablo 4-35: Kontrol Grubu Palatİnal Doku Kalınlığı Değişimi 

Kontrol Grubu PDK t pa 

Operasyon Günü - 1. ay 2,5ı7 0,022 
Operasyon Günü - 3.ay 2,274 0,035 
Operasyon Günü - 6.ay 2,ı48 0,046 
Operasyon Günü - ı2.ay ı ,553 0,138 

ı. ay- 3. ay -1,048 0,308 
ı. ay- 6. ay -ı,ı 14 0,280 
I. ay- ı2.ay -ı ,52 O, 1./6 
3. ay- 6. ay -0,672 0,510 
3. ay- ı2.ay -1,355 0,192 
6. ay- ı2.ay -ı ,387 0,182 

a. Paired Sample t Test 

Kontrol grubunda PDK'da operasyon günü ile I. ay, 3. ay ve 6. ay PDK 

ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş bulunmaktadır (p<0,05). Diğer 

ölçüm aralıklannda ı se PDK' da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

Tablo 4-36: Deney Grubu Palatinal Doku Kalınlığı Değişimi 

Deney Grubu PDK t pa 

Operasyon Günü - 1. ay -0. ı 75 0.864 

Operasyon Günü - 3.ay -0,3ı7 0,756 

Operasyon Günü - 6.ay -0, ı ı2 0,912 

Operasyon Günü - ı2.ay -O,ı72 0,866 

ı. ay- 3.ay -0,207 0,838 

1. ay- 6. ay O, ı5ı 0,882 

ı. ay- 12.ay 0,072 0,944 

3. ay- 6.ay 0,972 0,3./6 

3. ay- 12.ay 0,669 0,513 

6. ay- 12.ay -0,536 0,600 

a. Paired Sample t Test 

Deney grubunda tüm ölçüm aralıklannda PDK ortalamalannda istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 
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Tablo 4-37: Deney ve Kontrol Grubu Palatinal Doku Kalınlığı Ortalamaları 

Deney Kontrol pa 

PDK (mm) 
Standart Standart 

Ortalama ± Ortalama 
Sapma 

± 
Sapma 

Operasyon Günü 3,80 ± 0,657 3,61 ± 0,7 89 0,435 

1. ay 3,86 ± ı ,104 3,02 ± 0,980 0,022 

3.ay 3,89 ± 0,966 3,16 ± 0,796 0,018 

6.ay 3,83 ± 0,885 3,21 ± 0,692 0,024 

12.ay 3,84 ± 0,838 3,32 ± 0,523 0,029 

a. Studcnt t Test 

Deney grubunun operasyon günü PDK ortalaması 3,80 ± 0,657, 1. ay PDK 

ortalaması 3,86 ± ı, 104, 3. ay PDK ortalaması 3,89 ± 0,966, 6. ay PDK ortalaması 3,83 

± 0,885 ve ı2. ay PDK ortalaması 3,84 ± 0,838'dir. 

Kontrol grubunun operasyon günü PDK ortalaması 3,61 ± 0,789, I. ay PDK 

ortalaması 3,02 ± 0,980, 3. ay PDK ortalaması 3,ı6 ± 0,796, 6. ay PDK ortalaması 3,2ı 

± 0,692 ve ı 2. ay PDK ortalaması 3,32 ± 0,523 'tür. 

Operasyon gününde grupların PDK ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,435 > 0,05). Düğer tüm ölçüm aylannda 

deney grubunun PDK ortalaması ile kontrol grubunun PDK ortalarnası arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Deney grubunun PDK 

ortalaması kontrol grubuna göre yüksektir. Kontrol grubunda PDK daha fazla azalmıştır 

(Şekil 4-1 6). 
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Şekil4-16: Deney ve Kontrol Grubu Palatinal Doku Kalınlığı Karşılaştırması 

4.2.11. Visual Analog Scale Skorları 

Tablo 4-38: Deney Grubu VAS Skorları Değişimi 

Kontrol Grubu V AS z pc 

1. gün- ı. hafta -3 ,977a 0,0001 
1. gün- 2.hafta -3923a 0,0001 
1. gün- 3. hafta -3 ,904a 0,0001 
1. gün- 1. ay -3 ,890a 0,0001 

1. hafta- 2.hafta -3 ,9ı2a 0,0001 
1. hafta- 3.hafta -3 ,890a 0,0001 
1. hafta- 1. ay -3 ,879a 0,0001 
2. hafta- 3. hafta -4, ı46a 0,0001 
2. hafta- 1. ay -4,066a 0,0001 
3. hafta- 1. ay -ı ,oooa 0,31 7 

a. Negati f rank c. Wilcoxon i şaret Testi 
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Kontrol grubunda 3 .hafta ile 1. ay karşılaştırması haricindeki tüm ölçüm 

aralıklarında V AS skorları ortalaması arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

bir düşüş bulunmaktadır (p=O,OOOI < 0,01). 



Tablo 4-39: Deney Grubu VAS Skorlan Değişimi 

Deney Grubu V AS 

1. gün- ı. hafta 

1. gün- 2.hafta 

1. gün- 3.hafta 

1. gün- 1. ay 

ı. hafta- 2.hafta 

ı. hafta - 3.hafta 

ı. hafta - 1. ay 

2. hafta - 3.hafta 

2. hafta - 1. ay 

3. hafta- 1. ay 

a. Ncgatifrank b. Negatifvc PozitifRank toplamı eşit 

z 

-3,703a 

-3,720a 

-3,720a 

-3,720a 

-3,357a 

-3,357a 

-3,357a 

.ooob 

.ooob 

.ooob 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,001 

0,001 

0,001 

1.000 

1.000 

1.000 
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c. Wilcoxon işaret Testi 

Deney grubunda 2. hafta ile 3. hafta, 2. hafta ile 1. ay ve 3. hafta ile 1. ay 

karşılaştırması haricindeki tüm ölçüm aralıklannda V AS skorlan ortalamalannda 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir düşüş bulunmaktadır (p< 0,01 ). 2. hafta ile 

3. hafta, 2. hafta ile I. ay ve 3. hafta ile 1. ay VAS skorlannın ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p= 1,000 > 0,05). 2. hafta, 3. 

hafta ve 1. ay değerleri sıfıra eşittir. 2. haftadan itibaren deney grubunda ağn 

olmamıştır. 

Tablo 4-40: Deney ve Kontrol Grubu VAS Skorlan Ortalamalan 

Deney Kontrol p" 

VAS 

Ortalama 
Standart Ortalama ± 

Standart 
± 

Sapma Sapma 

ı. gün 3. ı 8 ± 0,636 5,58 ± 0,769 0,0001 

ı. hafta 0.76 ± 0,562 3,47 ± 0,84ı 0,0001 

2.hafta 0.00 ± 0,000 1,05 ± 0,405 0.0001 

3.hafta 0.00 ± 0,000 0,05 ± 0,229 0,3././ 

1. ay 0.00 ± 0,000 0,00 ± 0,000 1,000 

a. Mann Whitncy U Test 
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Deney grubunun 1. gün VAS ortalaması 3,ı8 ± 0,636, 1. hafta VAS ortalaması 

0,76 ± 0,562, 2. hafta VAS ortalaması 0,00 ± 0,000, 3. hafta VAS ortalaması 0,00 ± 

0,000 ve 1. ay VAS ortalaması 0,00 ± O,OOO'dır. 

Kontrol grubunun 1. gün VAS ortalaması 5,58 ± 0,769, 1. hafta VAS ortalaması 

3,47 ± 0,84ı, 2. hafta VAS ortalaması ı,05 ± 0,405, 3. hafta VAS ortalaması 0,005 ± 

0,229 ve ı. ay VAS ortalaması 0,00 ± O,OOO'dır. 

Deney ve kontrol grubunun ı. gün, ı. hafta ve 2. hafta V AS ortalamaları 

karşılaştırıldığında bu kontrollerde deney grubunun V AS ortalaması ile kontrol grubu 

V AS ortalaması arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. Deney grubundaki hastaların ağrı şikayeti daha azdır. 3. hafta ve 1. ay 

kontrollerinde grupların V AS ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p= ı ,000 > 0,05). Her iki grubun da ı. ay V AS ortalaması 

sıfıraeşittir (Şekil 4-ı7). 
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4.3. Split-mouth Grubuna Ait Analizler 

Çalışmamıza katılan 25 hastadan, 2 defekt bölgesi olan 9 adedi split-mouth 

grubunu oluşturmaktadır. 

4.3.1. Split-mouth Grubuna Ait Cinsiyet İncelernesi 

Tablo 4-41: Split-mouth Grubunda Cinsiyet Dağılımı 

Cinsiyet n 0/o p 

Erkek 4 44,4 

Kadın 5 55,6 
O, 73Cf 

Toplam 9 

a. Ki-Kare Testi 

9 kişilik split-mouth grubunun 4 (o/o44,4)'ü erkek ve 5 (0/o55,6)'i kadındır. 

Cinsiyet dağılımlan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p=O, 739>0,05). 

4.3.2. Split-mouth Grubuna Ait Yaş İncelernesi 

Tablo 4-42: Split-mouth Grubunda Yaş Dağılımı 

N Minimum Maksimum Ortalama 

Yaş 9 19 45 28,22 

a. Kolmogorov-Smimov Z 

Standart 
Sapma 

9,897 

p 

0,59Cf 

9 kişilik hasta grubunun yaş ortalaması 28,22 ± 9,897'dur. Minimum yaş I 9 ve 

maksimum yaş 45'tir. Yaş dağılımlan normal dağılım göstermektedir (p=0,599>0,05). 
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4.3.3. Split-mouth Grubunda Dikey Çekilme Miktarı İncelernesi 

Tablo 4-43: Split-mouth Grubunda Dikey Çekilme Ortalamaları 

Deney Kontrol pa 

DÇ (mm) 
Standart Standart 

Ortalama ± 
Sapma 

Ortalama ± 
Sapma 

Operasyon Günü 2,33 ± ı,225 2, ı ı ± ı,054 0,685 

I. ay 2,06 ± ı,509 2,00 ± 0,866 0,925 

3.ay ı ,50 ± ı,299 2,00 ± 0,866 0,351 
6.ay ı' ı 7 ± ı ,414 ı ,78 ± 0,972 0,303 
ı2.ay 0,94 ± ı ,ı 58 ı ,6 ı ± ı ,167 0,241 

a. Studcnt t Test 

Deney grubunun operasyon günü OÇ ortalaması 2,33 ± ı ,225, ı. ay OÇ 

ortalaması 2,06 ± I ,509, 3. ay OÇ ortalaması ı ,50 ± ı ,299, 6. ay OÇ ortalaması ı, ı 7 ± 

1,414 ve 12. ay OÇ ortalaması 0,94 ± ı,ı58'dir. 

Kontrol grubunun operasyon günü OÇ ortalaması 2, ı ı ± ı ,054, ı. ay OÇ 

ortalaması 2,00 ± 0,866, 3. ay OÇ ortalaması 2,00 ± 0,866, 6. ay OÇ ortalaması ı, 78 ± 

0,972 ve 12. ay OÇ ortalaması ı,61 ± 1,167'dir. 

Tüm ölçüm aralıklannda deney ve kontrol grubunun OÇ ortalamalan arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 
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4.3.4. Split-mouth Grubunda Klinik Ataşman Seviyesi İncelernesi 

Tablo 4-44: Split-mouth Grubunda Klinik Ataşman Seviyesi Ortalamaları 

Deney Kontrol pa 

KAS (mm) 
Ortalama 

Standart 
Ortalama Standart 

± 
Sapma 

± 
Sapma 

Operasyon Günü 3,67 ± ı ,323 3,22 ± 1,093 0,448 

1. ay 3,28 ± ı ,394 3,00 ± 0,866 0,619 
3.ay 2,61 ± ı ,387 3, ll ± 0,782 0,364 
6.ay 2, ı7 ± ı ,4ı4 2,89 ± 0,928 0,221 
ı2.ay ı ,94 ± ı' ı58 2,56 ± ı ,130 0,274 

a.Student t Test 

Deney grubunun operasyon günü KAS ortalaması 3,67 ± ı ,323, 1. ay KAS 

ortalaması 3,28 ± 1,394, 3. ay KAS ortalaması 2,61 ± ı387, 6. ay KAS ortalaması 2,ı7 

± 1,414 ve 12. ay KAS ortalaması 1,94 ± ı,ı58'dir. 

Kontrol grubunun operasyon günü KAS ortalaması 3,22 ± I ,093, ı. ay KAS 

ortalaması 3,00 ± 0,866, 3. ay KAS ortalaması 3, ı ı ± O. 782, 6. ay KAS ortalaması 2,89 

± 0,928 ve ı2. ay KAS ortalaması 2,56 ± ı,ı3'tür. 

Tüm ölçüm aralıklannda deney ve kontrol grubunun OÇ ortalamalan arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 
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4.3.5. Split-mouth Grubunda Greft Yatay Genişlik İncelernesi 

Tablo 4-45: Split-mouth Grubunda Greft Yatay Genişlik Ortalamalan 

Deney Kontrol pa 

GYG (mm) 
Standart Standart 

Ortalama ± Ortalama 
Sal! ma 

± 
Sa2ma 

Operasyon Günü ı8,06 ± ı ,976 ı8,23 ± ıo89 0,82ı 

1. ay ı 7,ı2 ± ı ,795 ı 6, ı2 ± ı,340 0,200 
3.ay ı 7,00 ± ı ,780 ı5,38 ± ı,672 0,063 
6.ay ı6,83 ± ı,779 ı5,03 ± ı,943 0,058 
ı2.ay ı6,77 ± ı,749 ı4,90 ± 2,029 0,052 

a. Studcnt t Test 

Deney grubunun operasyon günü GYG ortalaması ı 8,06 ± ı ,976, ı. ay GYG 

ortalaması ı7,12 ± ı,795, 3. ay GYG ortalaması ı7,00 ± ı,780, 6. ay GYG ortalaması 

ı6,83 ± ı,779 ve ı2. ay GYG ortalaması ı6,77 ± ı,749'dur. 

Kontrol grubunun operasyon günü GYG ortalaması ı 8,23 ± ı ,089, ı. ay GYG 

ortalaması ı 6, ı 2 ± ı ,340, 3. ay GYG ortalaması ı 5,38 ± ı ,672, 6. ay GYG ortalaması 

ı 5,03 ± ı ,943 ve ı 2. ay GYG ortalaması ı 4,90 ± 2,029' dur. 

Tüm ölçüm aralıklannda deney ve kontrol grubunun GYG ortalamalan arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 
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4.3.6. Split-mouth Grubunda Greft Dikey Genişlik İncelernesi 

Tablo 4-46: Split-mouth Grubunda Dikey Genişlik Ortalamalan 

TZP Klasik Yöntem pa 

GDG (mm) Standart Standart Ortalama ± Ortalama ± 
Sapma Sapma 

Operasyon Günü 8,47 ± ı ,488 8,43 ± 0,52ı 0,944 

1. ay 7,46 ± ı ,5 ı 9 5,97 ± 0,939 0,024 

3.ay 7,20 ± ı,580 5,80 ± ı ,025 0,040 

6.ay 7,0ı ± ı ,6ıo 5,54 ± ı ,082 0,037 

ı2.ay 6,96 ± ı ,583 5,45 ± ı,064 0,030 

a. Studcnt t Test 

Deney grubunun operasyon günü GDG ortalaması 8,47 ± 1 ,488, I. ay GDG 

ortalaması 7,46 ± 1,5ı9, 3. ay GDG ortalaması 7,20 ± ı,580, 6. ay GDG ortalaması 7,0ı 

± ı ,6ı O ve ı2. ay GDG ortalaması 6,96 ± ı ,583 'tür. 

Kontrol grubunun operasyon günü GDG ortalaması 8,43 ± 0,52 ı, ı. ay GDG 

ortalaması 5,97 ± 0.939, 3. ay GDG ortalaması 5,80 ± ı ,025, 6. ay GDG ortalaması 5,54 

± ı,082 ve ı2. ay GDG ortalaması 5,45 ± ı,064'tür. 

Operasyon gününde grupların GDG ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,944 > 0,05). Diğer tüm ölçüm aralıklannda 

deney grubunun GDG ortalaması ile kontrol grubu GDG ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Deney grubunun GDG 

ortalaması kontrol grubunun GDG ortalamasına göre yüksektir. Deney grubunda greft 

apiko-kuronal yönde daha az büzülmüştür. 
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4.3.7. Split-mouth Grubunda Greft Kalınlığı İncelernesi 

Tablo 4-47: Split-mouth Grubunda Greft Kalınlığı Ortalamalan 

TZP Klasik Yöntem pa 

GK (mm) Standart Standart Ortalama ± Ortalama 
Sapma ± 

Sapma 

Operasyon Günü 1,44 ± O, ı 2ı ı,40 ± 0,16ı 0,571 
1. ay 2,34 ± 0,465 2,06 ± 0,42ı 0,197 
3.ay 2,05 ± 0,449 ı ,85 ± 0,477 0.383 
6. ay 2,02 ± 0,436 ı,62 ± 0,3 ı ı 0,041 

12.ay 2,00 ± 0,419 1,56 ± 0,237 0,014 

a. Student t Test 

Deney grubunun operasyon günü GK ortalaması 1,44 ± 0,121, 1. ay GK 

ortalaması 2,34 ± 0,465, 3. ay GK ortalaması 2,05 ± 0,449, 6. ay GK ortalaması 2,02 ± 

0,436 ve ı2. ay GK ortalaması 2,00 ± 0,4ı9'dur. 

Kontrol grubunun operasyon günü GK ortalaması 1,40 ± ı,I61. I. ay GK 

ortalaması 2,06 ± 0,42ı, 3. ay GK ı,85 ± 0,477, 6. ay GK ı,62 ± 0,31 ı ve 12. ay GK 

ortalaması ı ,56 ± 0,23 7 'dir. 

Operasyon günü, ı. ay ve 3. ay kontrollerinde gruplan n GK ortalamalan 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 6. ay ve ı 2. 

ay kontrollerinde ise deney grubu GK ortalamalan ile kontrol grubu GK ortalamalan 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Deney 

grubunun GK ortalaması kontrol grubunun GK ortalamasına göre yüksektir. 6. ve I 2. 

aylarda deney grubunda greft bukko-lingual yönde daha az büzülmüştür. 
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4.3.8. Split-mouth Grubunda Patatinat Doku Kalınlığı İncelernesi 

Tablo 4-48: Split-mouth Grubunda Palatinal Doku Kalınlığa Ortalamalan 

TZP Klasik Yöntem a p 

PDK (mm) Standart Standart 
Ortalama ± Ortalama ± 

Sapma Sapma 

Operasyon Günü 3,69 ± 0,720 3,51 ± 0,779 0,624 
1. ay 4,14 ± 1,052 2,89 ± ı ,313 0,041 
3.ay 4,17 ± 1,052 3,06 ± ı ,025 0,038 
6. ay 4,02 ± 0,988 3,02 ± 0,899 0,040 
12.a~ 4,04 ± 0,906 3,22 ± 0,697 0,046 

a. Student t Test 

Deney grubunun operasyon günü PDK ortalaması 3,69 ± O, 720, ı. ay PDK 

ortalaması 4, ı 4 ± ı ,052, 3. ay PDK ortalaması 4, ı 7 ± ı ,052, 6. ay PDK ortalaması 4,02 

± 0,988 ve ı2. ay PDK ortalaması 4,04 ± 0,906'dır. 

Kontrol grubunun operasyon günü PDK ortalaması 3,5 ı ± O, 779, ı. ay PDK 

ortalaması 2,89 ± ı,313, 3. ay PDK ortalaması 3,06 ± ı,025, 6. ay PDK ortalaması 3,02 

± 0,899 ve ı 2. ay PDK ortalaması 3,22 ± 0,697'dir. 

Operasyon gününde deney ve kontrol gruplannın PDK ortalamalan arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,624 > 0,05). Diğer tüm 

ölçüm aralıklannda deney grubunun PDK ortalaması ile kontrol grubu PDK ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Deney 

grubunun PDK ortalaması kontrol grubunun PDK ortalamasına göre yüksektir. Deney 

grubunda greft bukko-lingual yönde daha az büzülmüştür. 
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4.3.9. Split-mouth Grubunda V AS Skorları incelemesi 

Tablo 4-49: Split-mouth Grubunda V AS Skorları Ortalamaları 

TZP Klasik Yöntem pa 

VAS Standart Standart Ortalama ± Ortalama ± 
Sapma Sapma 

ı. gün 3,22 ± 0,667 5,67 ± 0,707 0,0001 
ı. hafta ı, ı ı ± 0,333 3,33 ± 0,707 0,0001 
2.hafta 0,00 ± 0,000 ı ,22 ± 0,44ı 0,0001 
3.hafta 0,00 ± 0,000 O, ı ı ± 0,333 0,730 

I. ay 0,00 ± 0,000 0,00 ± 0,000 1,000 

a. Mann Whitncy U Test 

Deney grubunun 1. gün VAS ortalaması 3,22 ± 0,667, 1. hafta VAS ortalaması 

1,1 I ± 0,333, 2. hafta V AS ortalaması 0,00 ± 0,000, 3. hafta V AS ortalaması 0,00 ± 

0,000, ı. ay VAS ortalaması 0,00 ± O,OOO'dır. 

Kontrol grubunun 1. gün VAS ortalaması 5,67 ± 0,707, 1. hafta VAS ortalaması 

3,33 ± O, 707, 2. hafta V AS ortalaması ı ,22 ± 0,44 ı, 3. hafta V AS ortalaması O, ı I ± 

0,333 ve ı. ay VAS ortalaması 0,00 ± O,OOO'dır. 

Deney ve kontrol gruplannın ı. gün, ı. hafta ve 2. hafta VAS skorlannın 

ortalamalan arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p=O,OOO I < 0,0 I). Deney grubunun V AS skorlannın ortalaması, kontrol 

grubunun V AS skorlannın ortalamasından düşüktür. Bu ölçüm aralıklannda deney 

grubundaki hastalann ağn şikayeti daha az olınuştur. 3. hafta ve ı. ay V AS ortalamalan 

arasında ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0,05). ı. ay kontrolünde her iki grubun da V AS skoru ortalaması sıfıra eşittir. 
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4.4. İmmünohistokimyasal Değerlendirme Bulguları 

4.4.1. Biyopsi Örneklerinin Gruplardaki Dağılımı 

Tablo 4-50: Biyopsi Örneklerinin Kontrol ve Deney Gruplarındaki Dağılımı 

Grup n 0/o p 

Kontrol 19 54,3 
0,6J2a 

Deney ı6 45,7 

Toplam 35 ıoo,o 

a. Ki-Kare Testi 

Analizler 35 defekte ait biyopsi örneklerinde yapılmıştır. Biyopsi örneklerinden 

ı 9 (%54,3 )' u kontrol grubunda, ı 6 (%45, 7)' sı deney grubunda bulurunaktadır. Kontrol 

ve deney gruplannın dağılımlan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p=0,612>0,05). 

4.4.2. Biyopsi Örneklerinde Grupların İltihap, Nekroz ve Fibrozis 
Dağılımlarının Karşılaştırması 

Tablo 4-51: Grupların İltihap, Nekroz ve Fibrozis Dağılımlarının Karşılaştırması 

Grup 

Kontrol Grubu Dene~ Grubu 

n 0/o n 0/o pa 

Yok 5 26,3 3 ı 8,8 

Az 9 47,4 6 37,5 
İltihap 

26,3 6 37,5 
0,583 

Orta 5 

Çok o 0,0 6,2 

Yok ı8 94,7 10 62,5 

Nekroz Az o 0,0 5 31,2 0,029 

Orta ı 5,3 6,2 

Yok 3 ı5,8 3 ı 8,8 

Az 7 36,8 4 25,0 
Fibrozis 

47,4 6 37,5 
0,241 

Orta 9 

Çok o 0,0 3 ı 8,8 

a. Pearson Ki-Kare T csti 
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İltihap incelendiğinde kontrol grubundaki greftlerin 5 (%26,3)'inin iltihabı 

yoktur, 9 (%47,4)'unun iltihabı azdır, 5 (%26,3)'inin iltihabı ortadır. İltihabı çok olan 

kontrol grubu greft bulunmamaktadır. Deney grubundaki greftlerin 3 (o/o18,8)'ünün 

iltihabı yoktur, 6 (%37,5)'sının iltihabı azdır, 6 (%37,5)'sının iltihabı ortadır, ı 

(%6,2)'inin iltihabı çoktur. Kontrol grubu ve deney grubunun iltihap dağılımları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,583>0,05). 

Nekroz incelendiğinde kontrol grubundaki greftlerin 18 (o/o94, 7)'inin nekrozu 

yoktur, ı (%5,3)'inin nekrozu ortadır. Nekrozu az ve çok olan greft bulunmamaktadır. 

Deney grubundaki greftlerin 1 O (o/o62,5)'unun nekrozu yoktur, 5 (%3 ı ,2) 'inin nekrozu 

azdır, 1 (%6,2)'inin nekrozu ortadır. Nekrozu çok olan greft bulunmamaktadır. Kontrol 

grubu ve deney grubunun nekroz dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmaktadır (p=0,029<0,05). Deney grubundaki greftlerde nekroz daha az 

görülmüştür. 

Fibrozis incelendiğinde kontrol grubundaki greftlerin 3 (% 15,8)'ünün fibrozisi 

yoktur, 7 (%36,8)'sinin fibrozisi azdır, 9 (%47,4)'unun fibrozisi ortadır. Fibrozisi çok 

olan greft bulunmamaktadır. Deney grubundaki greftlerin 3 (% 18,8)'ünün fibrozisi 

yoktur, 4 (%25,0)'ünün fibrozisi azdır, 6 (%37,5)'sının fibrozisi ortadır, 3 (%18,8)'ünün 

fibrozisi çoktur. Kontrol grubu ve deney grubunun fibrozis dağılımlan arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,241>0,05). 

Şekil 4-18 'de, grupların iltihap, nekroz ve fibrozis dağılımlan grafik üzerinde 

gösterilmektedir. 
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Şekil4-18: Grupların İltihap, Nekroz ve Fibrozis Dağılımlarının Karşılaştırması 



Şekil4-19, 4-20, 4-21 ve 4-22'de biyopsi örneklerinden kesitler gösterilmektedir. 

Şekil 4-19: Kontrol Grubunda Greftin Derin Yüzeyinde Fibrosit, 
Fibroblast ve Genç Mezenkim Hücreleri Arasında Yeni Damar Kesitleri 

• • 

, 
• 

.. 

- ~ .. ,. , . 
• 

••• 

. , 
, . , 

• 

Şekil 4-20: Kontrol Grubunda Greftin Derin Yüzeyine Yakın Alanlarda 
Genişlemiş Lenfatik Damar Kesitleri 
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Şekil 4-21: Deney Grubunda Greftin Derin Yüzeyine Yakın Alanlarda 
Genç Mezenkim Hücreleri Arasında Çok Sayıda Damar Kesitleri 

Şekil 4-22: Epitelin Altında Greftin Tabanına Doğru Gelişen Çok Sayıda 
Damar İçeren Kalınca Granülasyon Dokusu 
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4.4.3. Biyopsi Örneklerinde VEGF Ekspresyonu Karşılaştırması 

Tablo 4-52: Biyopsi Örneklerinde VEGF Ekspresyonu Karşılaştırması 

Kontrol Grubu Deney Grubu 

n % n % 

Az 15 78,9 3 18,8 

VEGF Orta 4 21,1 10 62,5 0,001 

Çok o 0,0 3 18,8 

a. Pearson Ki-Kare Testi 

Kontrol grubundaki greftlerin ıs (% 78,9)'inin VEGF ekspresyonu az, 4 

(%2ı , ı )'ünün VEGF ekspresyon u ortadır. VEGF ekspresyonu olmayan greft 

bulunmamaktadır. Deney grubundaki greftlerin 3 (% ı8,8)'ünün VEGF ekspresyonu az, 

ı O (%62,5)'unun VEGF ekspresyonu orta, 3 (% ı8,8)'ünün VEGF ekspresyonu çoktur. 

VEGF ekspresyonu olmayan greft bulunmamaktadır. Alınan biyopsi örneklerinde 

kontrol grubu ve deney grubunun VEGF ekspresyonu arasında istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Deney grubunda daha fazla VEGF 

ekspresyon u gözlenmiştir (p=O,Oüı <O,Oı ). Şekil 4-23 'te biyopsi örneklerinde VEGF 

ekspresyonu grafik üzerinde gösterilmektedir. Şekil 4-24 ve Şekil 4-25'te ise VEGF 

ekspresyonu ile ilgili kesitierin fotoğrafları gösterilmiştir. 
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Şekil4-23: Biyopsi Örneklerinde Epitelde VEGF Ekspresyoou 
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Şekil 4-24: Deney Grubunda Yoğun VEGF Eksprese Eden Epitel 
Hücreleri 

Şekil 4-25: Kontol Grubunda Orta Düzeyde VEGF Eksprese Eden 
Epitel Hücreleri 
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4.4.4. Biyopsi Örneklerinde CD31 ve CD34 ile Boyanan Damar 
Dağılımlarının Karşılaştırması 

Tablo 4-53: Biyopsi Örneklerinde CD31 ve CD34 ile Boyanan Damar 
Dağılımlarının Karşılaştırması 

Grup 

Kontrol Deney 

O t ı ± 
Standart 

ra ama S ap ma 
O t ı ± Standart 

ra ama S ap ma 

7,42 ± 2,457 15,25 ± 3,512 0,0001 

8,53 ± 2,776 16,88 ± 4,177 0,0001 

a. Studcnt-t Testi 

Kontrol grubunun CD3ı ile boyanan damar ortalaması 7,42±2,457 ve deney 

ı:,:rrubunun CD3ı ile boyanan damar ortalaması ı5,25±3,5ı2'dir. Kontrol grubunun 

CD3ı ile boyanan damar ortalaması ile deney grubunun CD3ı ile boyanan damar 

ortalaması arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p=O,OOO ı <0,0 ı). Deney grubunun CD3ı ile boyanan damar ortalaması kontrol 

grubunun CD3ı ile boyanan damar ortalamasına göre anlamlı düzeyde yüksektir. 

Kontrol grubunun CD34 ile boyanan damar ortalaması 8,53±2, 776 ve deney 

grubunun CD34 ile boyanan damar ortalaması 16,88±4,1 77'dir. Kontrol grubunun 

CD34 ile boyanan damar ortalaması ile deney grubunun CD34 ile boyanan damar 

ortalaması arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p=O,OOOı <O,Oı ). Deney grubunun CD34 ile boyanan damar ortalaması gontrol 

grubunun CD34 ile boyanan damar ortalamasına göre anlamlı düzeyde yüksektir. 
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Şekil 4-26'da biyopsi örneklerinde CD31 ve CD34 ile boyanan damar 

dağılımları grafik üzerinde gösterilmektedir. Şekil 4-27, Şekil 4-28, Şekil 4-29 ve Şekil 

4-30 ' da ise CD31 ve CD34 boyamaları ile ilgili kesitierin fotoğrafları gösterilmiştir. 
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Şekil 4-26: Alınan Biyopsi Örneklerinde Grupların CD31 ve CD34 ile 
Boyanan Damar Dağılımlarının Karşılaştırması 
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Şekil 4-27: Kontol Grubunda Greft Tabanında CD31 ile(+) Boyanan 
Endotel ile Döşeli Yeni Damar Yapımı 

Şekil 4-28: Deney Grubunda Greft Tabanında CD31 ile(+) Boyanan Endotel 
ile Döşeli Yeni Damar Yapımı 
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Şekil 4-29: Kontol Grubunda Greft Tabanında CD34 ile (+) Boyanan 
Endotel ile Döşeli Yeni Damar ve Çevre Doku İçinde Endotel Öncülü 
Genç Mezenkim Hücreleri Yapımı 

Şekil 4-30: Deney Grubunda Greft Tabanında CD34 ile (+) Boyanan 
Endotel ile Döşeli Yeni Damar ve Çevre Doku İçinde Endotel Öncülü 
Genç Mezenkim Hücreleri Yapımı 
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5. TARTIŞMA 

5. 1. Gereç ve Yöntemin Tartışması 

5. ı. ı. Periodontal Fenotip Kavramı 

Klinik değerlendirmelerde periodonsiyumun karakteristik özellikleri dikkate 

alındığında bireyler arasında belirgin morfolojik farklılıklar göze çarpmaktadır. 

Kendine özgü biyolojik özellikleri ile benzerlerinden ayırt edilebilen canlılan 

ifade eden "biyotip" terimi, periodontal dokulann bireyler arası farklılık gösteren 

karakteristik özellikleri olarak kullanılmıştır (197, 238). 

Periodonsiyumun morfolojisindeki bireysel farklılıklann dişierin form ve 

şekilleriyle ilişkili olduğu öne sürülmektedir ( 102, 153, 245, 238). 

Kuron formu açılı ve interproksimal kontağı nokta şeklinde olan diş formuna 

sahip bireylerin "kıvnmlı ince biyotip"e sahip olduğu, kısa geniş formlu, interproksimal 

kontağı yüzey şeklinde olan biyelerin ise "düz-kalın biyotip"e sahip olduklan 

düşünülmektedir (197, 238). 

Periodontal hastalıktaki iltihabın klinik belirtilerinin şiddetinin biyoptiler 

arasında farklı olduğu düşünülmektedir. İnce biyotipe sahip bireylerde dişeti iltihabına 

yanıtı dişeti çekilmesi şeklinde olurken kalın biyotipe sahip bireylerin yanıtı derin 

periodontal cep oluşumu şeklinde olmaktadır (ı 25, ı 92, ı 97). 

Müller ve E ger ( 158) diş tipi, diş formu, KDDB ve SCD gibi klinik 

parametrelerle dişeti kalınlığının ne şekilde ilişkili olduğunu saptayabilmek amacıyla 

yaptıklan çalışmada ilk kez "periodontal fenotip" kavramını kullanmışlardır. 

"Fenotip", bireyin genetik özelliklerinin çevresel faktörlerle etkileşimi sonucu 

ortaya çıkan ve bireye özgü olan biçimidir. Bu nedenle araştırmalarda kullanılmasının 

daha uygun olduğu düşünüise de güncel yayınlar incelendiğinde biyotip terimi de 

geçerliliğini korumaktadır. 



94 

Dişeti kalınlığı ve genişliği bireyden bireye değişkenlik göstermektedir. Dişeti 

boyutları~ diş tipi ve diş formu ile ilişkili olduğu düşünülen ve genetik olarak belirlenen 

özelliklerdir (ı 60). 

Olsson ve Lindhe'nin (ı 7 ı) 199 ı' de yaptıkları çalışmada "uzun-dar" ve "kısa

geniş" santral diş formuna sahip bireyler belirlenerek dişetine ait SCD, KAS, KDDB 

gibi klinik parametreler ile diş formlan arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmacılar üst 

çene santral dişi n referans olarak alındığı çalışmada kuron eniboy oranı 1 'e yakın 

olanların "kısa-geniş" kuron formuna, daha düşük orandaki olanların ise "uzun-dar" 

kuron formuna sahip olduklannı belirtmişlerdir. Klinik verilerin gruplar arası analizi 

yapıldığında, dişeti çekilmesi görülme miktan açısından dar formlu dişiere sahip olanlar 

lehine istatistiksel anlamlı bir fazlalık göze çarpmaktadır. Çalışmada kuron eniboy 

oranına göre "ince" ve "kalın" fenatipler belirlenmiştir. Dar formlu üst santral dişiere 

sahip bireylerde gözlenen dişeti çekilmesinin aynı ağızda başka dişlerde de görülmesi 

ancak "geniş" üst santral dişiere sahip bireylerde bunun çok daha seyrek görülmesi 

dikkat çekicidir. 

Aynı araştırmacıların ı 993 'te yayınladıkları diğer çalışmada (172) ise üst santral 

diş formu ile dişeti kalınlığı ilişkisi incelenmiştir. Dar formlu üst santral dişiere sahip 

bireylerin geniş formlu olan bireylere göre daha ince ve dar keratinize dişetine sahip 

olduklan sonucuna varılmıştır ancak dişeti kalınlığıyla kuron formu arasında 

istatistiksel anlamlılık bulunmazken KDDB ile kuron formunun ilişkili olduğu 

kanıtlanmıştır. 

Müller ve ark. 'nın (161) 2002 yılında yaptıklan çalışmada ise grup analizi 

yöntemi ile santral diş formu, KDDB ve kcratinize dişeti kalınlığı kriterleri birbiri ile 

uyumlu 3 farklı fenatipik yapı belirlenmiştir. Uzun-ince diş formuna (171) sahip ve üst 

çene santral diş keratinize dişeti kalınlığı 1 mm veya altında olan ince fenotip grubudur. 

Bu grup kendi içinde KDDB 3,5 mm ve 4-5 mm arasında değişenler olarak 

ayrılmaktadır. Geniş formlu santral dişlere, 1 ının'den kalın dişetine ve 6mm'den fazla 

KDDB 'na sahip bireyler ise kalın fenotipli olarak adlandırılını ştır. 

Çalışmamızda ince fen o tip grubu KDDB 'na göre ayrılmaını ştır. 
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5.1.2. Hasta Grubu 

Çalışmamıza yaşlan 15-45 arasında değişen 18'i kadın (%72.0) 7'si erkek 

(o/o28.0) toplam 25 birey dahil edilmiştir. 

Periodontal fenotipler açısından değerlendirildiğinde yapılan çeşitli çalışmalarda 

dişeti ve palatİnal mukoza kalınlıklannın cinsiyet ile ilişkili olduğu ve kadıniann 

erkeklere oranla daha ince dişeti ve palatİnal mukoza ya sahip olduklan bildirilirken ( 66, 

202, 219) bir grup araştırmacı ise cinsiyetİn mukozal kalınlığı etkileyen bir faktör 

olmadığını vurgulamaktadır (207). 

Weibrich ve ark. TZP içerisindeki trombosit sayısı ve büyüme faktörlerinin 

değerlerine etkisi olabilecek değişkenleri incelerlikleri bir dizi çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Weibrich ve ark (230) 158 hastayı dahil ettikleri çalışmalannda 

yaş ve cinsiyetİn TZP'deki trombosit sayısına klinik olarak anlamlı düzeyde etki 

etmediğini bildirmişlerdir. Aynı çalışmacılar (234) 2002 senesinde 23 7 kişide yaptıklan 

çalışmalannda TZP içindeki trombosit sayısının erkeklerde daha fazla olduğunu ancak 

büyüme faktörü konsantrasyonunun cinsiyetten etkilenmediğini belirtmişlerdir. Aynı 

sene yayınlarlıklan bir diğer çalışmada da 213 bireyde afarez yöntemi ile elde ettikleri 

TZP içindeki büyüme faktörlerinin ve trombosit sayısının yaş ve cinsiyetten 

etkilenmediğini rapor etmişlerdir (232). 

Studer'in (207) çalışmasında yapılan transmukozal ölçümün lokal anesteziyi 

takiben yapılmış olması mukoza kalınlığı hakkında reel fikir verememektedir Müller'in 

çalışmasında kullanılan ultrasonik cihaz ile yapılan ölçümün periodontal sonda ile 

yapılan ölçüme gore daha hassas olduğu bilinmektedir. Bu yöntem farklılıklan diğer 

çalışmalara göre farklı sonuçlar elde edilmesini açıklayabilir. 

Çalışmamızda transmukozal ölçümler topikal anestezi altında uygulanarak 

dokuda anestezik solüsyon depolanmasından kaynaklanacak ölçüm hatalannın 

engellenmesi amaçlanmıştır. 

İnce fenotipli dişetinin travmaya daha az dirençli olması bu fenotipe sahip 

bireylerde dişeti çekilmesinin daha sık görülmesine neden olmaktadır. Travmatik diş 

fırçalama ve ortodontik tedaviler sonucu dişeti çekilmesine sıklıkla rastlanmaktadır. 
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Erkeklere kıyasla kadın hastalar estetik kaygılar nedeniyle daha agresif diş fırçalama 

alışkanlığına sahip olabilmektedir (96). 

Bu veriler çalışmamızın hasta grubunda yer alan kadın oranının yüksekliğini ile 

uyumludur. 

Çalışmaya dahil edilecek bireylerin ağız solunumu yapmaması ve dişeti 

büyümesine neden olacak herhangi bir ilaç kullanınıyar olmalan çalışma boyunca 

yapılacak olan kalınlık ölçümleri açısından önemli bir kriterdir. 

Sigara kullanımı periodontal hastalık görülme sıklığı ve şiddeti ile yakından 

ilişkilidir ( 5 ı, ı O ı). Sigara kullanımının vazokonstriktif etkisi nedeniyle yavaşlayan kan 

akımı greft damarianınasında olumsuz rol oynayacaktır. Ayrıca sigara kullanan 

bireylerde görülen zayıf yara i yileşmesi; nikotin ve diğer toksik ürünlerin fibroblastlara 

bağlanması sonucu meydana gelen fonksiyon bozukluğu ve hücre ölümü ile 

açıklanabilir ( 48, ı 50). 

Miller'in (ı 46) yaptığı çalışmada günde ı O adet ya da daha fazla içilen sigaranın 

kök yüzeyi örtülme oranını engellediği vurgulanırken, günde 5 adet ya da daha az içilen 

sigaranın hiç içilmemesi ile kıyaslandığında kök yüzeyi örtülmesinde aynı başan 

oranına ulaşıldığı belirtilmektedir. 

Harris ise yaptığı çalışmalar (97, 98, 99) sonucunda, sıgara kullanımının 

mukogingival operasyonlann başansını düşüren bir faktör olmadığı kanısına varmıştır. 

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde vanlan genel kanı sigara 

kullanımının damarlanma, doku beslenmesi ve yara iyileşmesi üzerine olumsuz etkisi 

olduğu yönündedir. Bu çalışmalann ışığında çalışmamıza sigara içen bireyler dahil 

edilmemiştir. 

Nonsteroid anti-enflamatuar ilaçlar analjezik ve antipiretik etkinin yanı sıra anti

enflamatuar etkileri bulunan ilaç grubudur. Asetaminofen, ibuprofen ve napraksen 

sıklıkla kullanılan formlandır (2 ı 7). 

iyileşme sırasında doku damarianınasında değişime neden olmaması amacıyla 

operasyondan önceki 3 ay boyunca antienflamatuar ajan kullanmış olan hastalar 

çalışmamıza dahil edilmemiştir. 
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5.1.3. Trombosit miktarı 

Trombositten zengin plazma hazırlanırken trombosit sayısından zengın bir 

plazmaya ulaşma ve trombositlerin degranülasyonu ile elde edilecek olan büyüme 

faktörlerinin miktannın mümkün olduğunca arttırılması hedeflenmektedir (ı 4). 

Yara bölgesinde bulunan normal kan pıhtısı içerisinde %94 kırmızı kan hücresi, 

o/o6 trombosit ve o/ol beyaz kan hücresi bulunur. TZP ile yara iyileşmesinde etkin 

olmayan kırmızı kan hücrelerinin oranının trombosit oranı ile yer değiştirdiği öne 

sürülmektedir (142). Sağlıklı bireylerde normal trombosit sayısı 1 50.000/J.!l-400.000/ 

J.!l 'dir (13 7). 

Çalışmamızda standardizasyonun sağlanması amacıyla tam kan sayımlan 

incelenen hastalardan trombosit sayımlan normal aralıkta yer alanlan çalışmamıza dahil 

edilmiştir. 

Marx normal kanda bulunan trombosit sayısının ortalama 200.000 trombosit/J.!l 

olduğundan yola çıkarak ve 5 ml plazma hacminde 1.000.000 trombosit IJ.!l barındıran 

ürünün TZP olarak adlandınlabileceğini belirtmiştir (ı 40). 

Çalışmamızda trombositlerin ortalama değerinin 262±62,249x ı 03 

trombosit/J.!l'den 776,18±258,158xl0
3 

trombosit/J.!l'ye çıktığı gözlenmiştir. 

Çalışmamızda elde edilen TZP'nin yaklaşık ı,5 ıni'sinde trombosit sayımı yapılmıştır. 

Elde edilen değer Marx'ın tavsiye ettiği değerle uyumludur. 

5.1.4. Bölge ve Defekt Seçimi 

Çalışmamıza dahil edilen 25 kişilik hasta grubunda hepsi mandibulada olmak 

üzere toplam 36 adet defekt bölgesi bulunmaktadır. ı 6 (%44.44)'sı anteri or bölgede 20 

(%55.56)'si ise kanin diştedir. 36 defekt bölgesinin 17 (%47.2)'sine SDG+TZP, ı 9 

(%52.8)'una yalnızca SDG uygulanmıştır. Çalışmamızda defekt dağılımlannın dengeli 

olduğu görülmektedir. 

Müller ve E ger ( 158) yaptıklan araştırmada yapışık dişeti dikey boyutunun en 

fazla olduğu bölgeyi maksiler lateral dişler ( 4.80± 1.49mm) en dar bölgeyi ise 
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mandibuler birinci küçük azı dişinin bukkal yüzeyi (3.2 I± 1.02mm) olarak 

belirtmişlerdir. 

Ortodontik hareket sırasında diş alveol kemiği sınırlannda hareket ettiriliyorsa 

dişeti çekilmesiyle karşılaşılmazken, diş ortodontik hareket sırasında bazal kemikten 

aynlıyor ve dehisens oluşuyorsa sıklıkla dişeti çekilmesi meydana gelmektedir. Bu 

duruma genellikle mandibuler keser dişlerde rastlanır (189). 

İltihapsal olmayan lokalize dişeti çekilmelerinin başlaması ve gelişmesinde diş 

fırçalamanın potansiyel rolü ile ilgili yapılan sistematik derlernede fırçalamanın basıncı, 

süresi, sıklığı, tekniği ve kıl demetlerinin sertliğinin belirleyici olduğu ve yaş, fenotip ve 

önceden yapılmış ortodontik tedavi gibi hazırlayıcı etkenierin dikkate alınmış olması 

gerektiği vurguianmaktadır (I 87). 

Çalışmamıza dahil ettiğimiz defektierin etyolojİsine bakıldığında travmatik diş 

fırçalama ve ortodontik tedavi hikayesi mevcuttur. 

Miller sınıflamasına bakıldığında II. sınıf dişeti çekilmelerinde marjinal doku 

çekilmesi mukogingival sınıra ulaşmış veya apİkaline geçmiştir. İnterdental bölgede 

kemik ve yumuşak doku kaybı yoktur (I 46). 

SDG operasyonu kök yüzeyini örtrnekten ziyade yapışık dişeti genişliğinin ve 

vestibül derinliğinin arttınlmasına yönelik olarak uygulanır (188). SDG operasyonunun 

gerekliliği konusunda birçok farklı görüş yer almaktadır. 

Yapışık dişeti dikey boyutunun yeterliliği konusunda günümüze kadar birçok 

görüş bildirilmiştir. 

Dorfman, Kennedy ve Bird (65, 121) mikrobiyal dental plağa bağlı 

enfeksiyonlarda dar yapışık dişeti bandının yetersiz kaldığını belirtirken, Wennström ve 

Lindhe köpeklerde yaptıklan çalışmada ittihapsal yanıtın keratinize dişeti genişliği ile 

ilgili olmadığını bildirmişlerdir (24 1 ). 

Birçok araştırmacı 2 mm ve üzeri yapışık dişeti miktannın yeterli olduğunu ve 

daha az olduğu durumda periodontal sağlığın ve dişeti kenar konumunun idame 

ettirilemeyeceğini savunmaktadırlar. 
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Lang ve Löe ( ı29) ağız bakımlan yeterli 22 diş hekimliği öğrencisinde yaptıklan 

çalışmada keratinize dişeti yüksekliği 2 mm' den az olan ve plak birikimi olmayan 

bireylerde iltihap belirtileri saptayarak en az 2 mm keratinize dişeti bandının (ı mm 

yapışık dişeti bandı) dişeti sağlığının sürekliliği açısından gerekli olduğu soncuna 

varmışlardır 

İnce dişeti bandının olduğu ya da sadece mukozanın bulunduğu alanlarda diş 

fırçalama işlemi sırasında ağn duyulduğundan hastalar oral hijyen alışkanhklannı 

aksatabilmektedirler. Yapışık dişeti bandının oluşturulması ile bu sorun 

çözülebilmektedir (96). 

Mukogingival sorunlar dişeti ya da çiğneyİcİ mukozanın apikale, kuronale ya da 

laterale kaydınlması ile başanlı bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak bu işlemler 

mukogingival defekte komşu alanda defektin tamiri için yeterli yapışık dişeti genişliği 

mevcudiyetinde gerçekleştirilebilir ( ı75). 

Marjinal ya da komşu alanlar yeterli yapışık dişeti sağlama konusunda yetersiz 

ise SDG uygulanması endikedir (ıOO). 

Miller tip III ve IV dişeti çekilmelerinde olduğu gibi mukogingival defekt 

herhangi bir periodontal operasyonla rejenere edilemeyecekse de hastanın şikayetine ve 

marjinal dişetinin periodontal sağlık durumuna göre SDG uygulanabilir. ( ı28, 65). Bu 

şekilde oluşturulacak yapışık dişeti bariyeri defektin ilerlemesini engelleyecek ve 

sorunun durdurulmasında etkili olacaktır. 

Yapışık dişeti oluşturmaya yönelik yöntemlerin profilaktik olarak uygulanması 

günümüzde tartışma konusudur. 

Hall 'ın (96) yaptığı derlemede, etkilenen di şin mine-sement birleşimi ile serbest 

dişeti kenannın ilişkisinin uygun olup olmadığının önemli bir nokta olduğu 

vurgulanmıştır. Derlerneye göre eğer dişeti çekilmesi başlamışsa uygulama derhal 

yapılmalıdır. Ancak, aktif çekilme yoksa restoratif veya ortodontik ihtiyaçlann, kökün 

aşın hassasiyetinin veya estetik problemierin var olduğu durumlar haricinde müdahale 

etmek gerekli değildir. 

Bowers'ın (34) araştırmasında yapışık dişeti ı ının'den az da olsa dişeti 

sağlığının korunahileceği bildirilmiştir. 
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Miyasato ve ark. ( 148) yaptıklan çalışmada çift taraflı I 'mm den az ve 2 'mm 

den fazla yapışık dişeti dikey boyutu olan bireyleri takip etmişler ve her iki grupta da 

plak indeksi, dişeti oluğu sıvısı değerleri ve gingivitis belirtileri açısından fark 

bulmadıklannı bildirmişlerdir. 

Freedman ve ark. (78) 39 birey üzerinde yaptıklan araştırmada Imm'den az 

yapışık dişeti bulunan 112 defekti I O yıl boyunca takip etmişlerdir. Araştırma boyunca 

katılımcılann oral hijyen skorlannda değişiklik gözlenmemiştir. Defekt alanianna 

herhangi bir protetik müdahalede bulunulmamıştır. Araştırmanın sonucunda travma ve 

dişeti iltihabı yokluğunda çok az/hiç yapışık dişeti varlığında dahi periodontal sağlığın 

idame eHirilebildiğini belirtmişlerdir. 

Literatür bilgileri değerlendirildiğinde şu sonuçlara vanlabilir: 

• Tanımlanmış rakamsal bir "yeterli yapışık dişeti miktan" yoktur. 

• Travmaya karşı ( ortodontik hareket, hatalı fırçalama, hatalı protetik restorasyonlar) 

dişeti kenan konumunu koruyabilen yapışık dişeti yeterlidir. 

• Plak birikimini ve gingivitis oluşumunu engelleyecek miktarda yapışık dişeti 

yeterlidir. 

• Hastanın ağız bakımı sırasında ağn duymamasını sağlayan yapışık dişeti miktan 

yeterlidir. 

• Dudak hareketleri sırasında dişeti kenannı sabit tutan yapışık dişeti miktan yeterlidir. 

• Miller tip I ve Il Dişeti çekilmelerinin tedavisinde (apikale, kuronale, laterale 

pozısyone flepler, subepitelyal bağdokusu grefti ya da yönlendirilmiş doku 

rejenerasyonu teknikleri gibi) gerekli miktarda yapışık dişeti yoksa bu işlemler 

öncesinde yapışık dişeti dikey boyutunu arttıncı yöntemler uygulanabilir. 

• Sabit protetik restorasyonlar ve implantlar etrafında yapışık dişeti eksikliği plak 

birikiminin ve dolayısıyla gingivitis/periimplanter mukozitis görülme riskinin 

artmasına neden olduğundan yapışık dişeti dikey boyutunu arttırmak için 

müdahelede bulunulabilir. 

Çalışmamıza dahil ettiğimiz defektler keratinize dişeti genişliği I 'mm den az 

olan Miller tip Il defeklerdir. 
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Çalışmaya dahil edilme kriterinde aşağıdaki özellikler şart koşulmuştur. 

• Miller tip II dişeti çekilmesi varlığı 

• Tedavi öncesi gingivitis mevcudiyeti ya da serbest dişeti kenannın tansiyon 

testinde hareketliliği 

• Hastanın bölgede fırçalama, yemek yeme gibi faaliyetlerde ağn hissediyor 

olmasından dolayı ağız bakımını rahat yapamıyor olması 

Bu sayede doğru operasyon endikasyonu konusunda literatüre uyumlu olarak 

hareket edilmiştir. 

5.1.5. Seçilen Cerrahi Yöntem 

Mukogingival cerrahi yöntemleri içerisinde yapışık dişeti dikey boyutunu 

arttırmaya yönelik olarak; tam denudasyon, periosteal retansiyon, APF operasyonu, 

SDG operasyonu, aselüler dermal matriks uygulaması olarak sınıflanabilecek birçok 

yöntem bulunmaktadır. Bu işlemlerin amacı kök yüzeyi örtülmesini sağlamak değildir. 

Mukogingival cerrahinin gelişmekte olduğu ilk dönemlerde dişetinin apİko

kuranal genişliğini arttırmak için kullanılan tekniklerde vestibül derinleştirme 

hedeflenmekteydi ( 62). 

APF tekniği periodontal ceplerin eliminasyonunda kullanılan en güvenilir 

tekniklerdendir. Flebin tersine eğimli insizyon ile kaldınlması ve operasyon öncesi 

konumundan daha apikale yerleştiriterek sabitlenmesi ile gerçekleştirilir (79, I 62). 

Freidman (79), bu tekniği yanın kalınlık flep ile, Nabers (162) ise aynı yöntemi tam 

kalınlık flebin apikale yerleştirilmesi şekinde uygulamıştır. 

APF operasyonu uygulamak için operasyon öncesi dişeti kenannda kalın ve 

keratinize dişeti olan defekt alanı gerekmektedir. Protetik tedaviler öncesinde dişsiz 

alaniann yapışık dişeti genişiğini arttırmak için ya da yapışık dişeti genişliği yetersiz ve 

derin periodontal cep varlığı olan durumda cep epitelinin apİkale alınması yoluyla cep 

eliminasyonu ile birlikte yapışık dişeti genişliğinin arttınlması için uygun bir tekniktir. 
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Fagan ve ark. 'nın (75) yaptıklan çalışmada SDG ve yanın kalınlık APF 

operasyonu karşılaştınlmıştır. Çalışmalannın sonucunda hem yanın kalınlık APF'nin 

hem de SDG 'nin yeterli yapışık dişeti genişliğini sağladığını ancak SDG 'nin dişeti 

kenanndaki çekilmeyi yanın kalınlık APF'ten daha iyi önlediğini belirtmişlerdir. 

Bjöm (29) ve arkadaşlannın SDG vakalan King ve Pennel (123) tarafından 

"yüksek öngörülebilir sonuçlan olan bir yöntem" olarak vurgulanmıştır. Nabers'ın 

( 163) günümüzde kullanılmakta olan tekniği ise vakalannda b aşan h olarak 

kullanmasının ardından 1966 yılından itibaren yüksek başan oranı ile uygulanmaktadır. 

Literatür incelendiğinde kök yüzeyi örtme ile ilgili yapılan birçok karşılaştırmalı 

çalışmada nadiren başanlı vakalar olsa bile istatistiksel olarak SDG uygulamalannın 

kök yüzeyi örtmede öngörülebilir olmadığı sonucuna vanlmıştır. Bu sonuç, avasküler 

kök yüzeyine yerleştirilen SDG 'nin beslenmesinin yeterli olmaması ile açıklanmaktadır 

(99, 188, 239). 

Tüm bu bilgiler doğrultusunda çalışmamızda yer alan Miller tip II dişeti 

çekilmelerinin apİkalinde periodontal sağlığın idamesi için gerekli olan yapışık dişeti 

bandını oluşturmak amacıyla SDG operasyonu uygulanmasına karar verilmiştir. 

5.1 .6. Operasyon tekniği 

SDG uygulamalannda Sullivan ve Atkins 'in (21 O) önerdiği klasik tekniğin yanı 

sıra akeordeon tekniği ve şerit tekniği bulunmaktadır ( 45). 

Akordeon tekniği geniş alanlarda yapışık dişeti eksiliklerinde kullanımı 

önerilmiş bir tekniktir. Şerit tekniğinde verici bölgenin iyileşmesi hızlı da olsa klasik 

tekniğe göre büzülme daha fazla görüldüğünden alıcı bölgenin klasik teknikten daha 

geniş hazırlanması önerilmiştir. 

Çalışmamızda yapılan operasyonlar Sulhvan ve Atkins'in (21 O) tarif ettiği temel 

prensipler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. 

Mörmann 'ın ( 155) 1978 'de yaptığı çalışmasında yaşlan 18-46 arasında değişen 

27 hastada yapışık dişeti eksikliği görülen mandibuler kesici ve premolar bölgelerine 
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SDG uygulanmıştır. Mukotom kullandığı vakalar ile bistüri kullandığı vakalan 

karşılaştırdığında bistüri ile elde ettiği greft kalınlığı ortalama 0.96 +/- 0.15 mm iken 

mukotom ile çok daha ince (0.3 7 +/- 0.09 (M I), 0.55 +!- 0.12 (M II) ve O. 75 +/- 0.14 (M 

II)) greft elde edebilmiştir. 

Yapılan araştırmalarda greft kalınlığının iyileşme üzerine direkt etkisi olduğu 

belirtilmiştir. 

Sullivan ve Atkins (2 I O) greftleri kalınlığına göre yanın kalınlık, tam kalınlık ve 

çok kalın olarak 3 gruba ayınlmıştır. Hall (96) ise yanın kalınlık serbest dişeti 

greftlerini ince (0,5-0,8 mm) orta (0,9- I ,4 mm) kalın (I ,5-2+ mm) olarak sınıflamıştır. 

İnce greftlerin daha çok büzüldüğü, kalın greftlerin ise beslenmesi daha iyi olmasına 

rağmen postoperatif şi kayetin daha fazla olduğu bilinmektedir (96). 

James ve McFall (I 10, I I I) yaptıklan klinik ve mikroskobik çalışmada 0,9 mm 

kalınlığındaki greftlerin fonksiyonel olarak yeterli olduğunu vurgulamışlardır. 

Çalışmamızda hedeflenen doku kalınlığı orta kalınlık greftlerdir. Vniform greft 

eldesi için mukotom kullanımı öneriise de deneyimli bir klinisyenin itinalı çalışmayla 

aynı sonucu alabileceğine inandığımızdan tüm operasyonlar bistüri ile 

gerçekleştirilmiştir. 

5.1.6.1. Kalınlık Ölçüm Yöntemi 

Çalışmamızda gruplar arasında operasyon sonrası keratinize dişeti kalınlığı 

(operasyon sonrası greft kalınlığı) da değerlendirildiğinden kalınlık ölçüm yöntemi 

önem kazanmıştır. Kalınlık ölçümleri daha çok kök yüzeyi örtme amaçlı operasyonlann 

değerlendirildiği çalışmalarda yer almaktadır. 

Periodontal so nda (I I 6, 2 I 9), enjektör iğnesi (207), endodontik eğe (172), 

ultrasonik cihazlar (158, I 59, 160), özel radyoopak plakalar ile standardize röntgenler 

üzerinde yapılan kalınlık ölçümleri (7), dijital sondalar (84), farklı dönemlerde alınan 

alçı modeller üzerinden kumpas la ölçme ( 169) ve bilgisayarlı tomografi teknikleri (202) 

mukoza kalınlığını ölçmedekullanılan çeşitli tekniklerdir. 
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Dokuya batınlarak yapılacak olan kalınlık ölçümlerinin dokuda depolanan 

anestezik solüsyon nedeniyle hatalı ölçüm vermemesi istendiğinden ölçüınierin uzak bir 

noktadan anestezi yapıldıktan 20 dk sonra yapılması önerilmektedir ( 54 ). 

Pahalı olmalan nedeniyle rutin kullanılamayan ultrasonik ölçüm cihazlannın 

güvenilirliği yüksektir (ı 6 ı). 

Endodontik eğe ile yapılan ölçüm değerleri ultrasonik cihazla uyumlu 

bulunmuştur (159). Yazar'ın yaptığı çalışmada endodontik eğenin rondeli dokuya sıkıca 

hastınlarak mukoza kalınlığı tespit edilmiş ve O.Oı mm hassasiyetle dijital kumpas 

kullanılarak rondel ile eğe ucu arasındaki mesafe ölçülmüştür (250). 

Çalışmamızda yer alan tüm kalınlık ölçümleri Yazar'ın kullandığı teknikle gereç 

ve yöntemde belirlenen 3 noktadan yapılmış ve ortalaması alınarak istatistiksel 

değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmamızda yer alan greft yatay ve dikey genişlik 

ölçümleri ise boyutlann endodontik eğe ile saptanmasının ardından benzer şekilde 

kaydedilmiştir. 

5.1.6.2. Alıcı Bölgenin Hazırlanması 

Sul li van ve Atkins 'in (21 O) önerdiği klasik teknikte alıcı bölge hazırlanırken 

periostun kemik özerinde bütünlüğünü bozmadan bırakılması ve tüm kas ataşmanlan ve 

bağ dokusunun uzaklaştınlması önerilmektedir. 

Hall ve ark. (96) yaptıklan derlernede kemik yüzeyinin açığa çıkmasının greftin 

canlılığını bozacağı görüşü nedeniyle klasik tekniğe destek vermektedirler. 

Pennel ve ark. ( 175) ise periosta yerleştirilen greftlerde mobiliteye rastlanması 

nedeniyle alıcı yatağın en apİkaline periosteal fenestrasyon yapılmasını önermişlerdir. 

Bu kazıma işleminin greftin hareketsizliğini sağladığı konusunda Bressman ve Söhren 

de hem fikirdir (38, 204). 

Dordick ve ark.' lannın (63) periost ve çıplak kemik üzerine yerleştirdikleri 

serbest dişeti greftlerini karşılaştırdıklan çalışmalannda her iki işlemin sonuçlannın da 

öngörülebilir olmasına rağmen periosta yerleştirilen vakalarda 6. aya kadar greftte 

mobilite görülürken diğer grupta mobiliteye rastlanmadığı ifade edilmiştir. 
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James, McFall ve ark. nın (ll O, lll) iki farklı alıcı yatağı klinik ve mikroskobik 

olarak değerlendirdikleri karşılaştırmalı çalışmalannda, çıplak kemik üzerine 

yerleştirilen greft bölgesinde daha fazla alveol kemik kaybı görüldüğünü bildirmişlerdir. 

Periosta yerleştirilen greftlerin kemik üzerine yerleştirilen greftler kadar sıkı 

bağlandığını, postaperatİf şikayetlerin daha az olduğunu ve çıplak kemik üzerine 

yerleştirilen greftlerin enflamatuar hücre yanıtı ile karşılaşma oranının daha fazla 

olacağı görüşündedirler. 

Çalışmamızda nekroz ve enfeksiyon riskinin daha az olduğu ve sıkı bir 

bağlanmanın sağlanabildiği literatür tarafından da desteklenen periostun intakt kaldığı 

yatak hazırlama tekniği kullanılmış ve dudak mukozası yatak tabanına sabitlenerek 

hemarajinin azalması sağlanmıştır. 

5.1.6.3. Dikiş Materyali Seçimi 

Mukogingival cerrahide kullanılacak dikiş materyali de ensızyon dizaynı ve 

atravmatik çalışma kadar önem arz etmektedir. Dokuda meydana gelecek tansiyon ya da 

laserasyonlar iyileşme sürecini geciktirecektir (50). 

Rezarbe olan ve olmayan olarak 2 grupta kategorize edilen dikiş materyalleri 

kendi içlerinde örgülü ve monofilament alt gruplanna aynlırlar ( 44). 

Monofilament dikiş materyalinin kapillerite özelliğinin olmaması, ağız 

boşluğundaki mikroorganizmalann dikiş materyali yoluyla yara bölgesine geçiş riskini 

azaltmaktadır. Lilly'nin ( 131) çeşitli dikiş materyallerinin köpek oral mukozasında 

yarattığı enflamatuar reaksiyonu değerlendirdİğİ çalışması bu görüşü desteklemektedir. 

Dikiş materyali seçimi ile ilgili bir başka konu ise materyal kalınlığıdır. Dikiş 

kalınlığı arttıkça iltihapsal doku yanıtı da artmaktadır (22). 

Burkhard (39) yaptığı çalışmada 4/0 polypropylene ile 9/0 polypropylene dikiş 

materyali kullandığı vakalan kıyaslamış ve mikrocerrahi teknik ile greft beslenmesinin 

daha hızlı oluşunda dikiş materyalinin kalınlığının önemini vurgulamıştır. 

Monofilament dikiş materyalleri kaygan yapılan sayesinde dokudan minimum 

travma ile geçerler ( 44 ). 
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Az sayıda ve ince dikiş materyali kullanımı ile greft altında oluşacak hematom 

aza indirilir. Bu sayede greft damarianınasında bozulma ya yol açılmaz (2 ı 0). 

SDG uygulaması sonrası dikiş yerine doku adezivleri kullanılan çalışmalar da 

mevcuttur (26, 27, 38, ı 96). 

Bressman (38) yaptığı çalışmada doku adezivlerinin iyileşmeyi klinik olarak 

hızlandırdığını, operasyon süresinin kısaldığını periodontal pattan kaynaklanabilecek 

irritasyona bariyer oluşturulduğunu ancak diğer teknikiere göre belirgin bir üstünlüğü 

olmadığını belirtmiştir. Ayrıca siyanoakrilatlann toksik etkilerinin bildirildiği yayın 

mevcuttur (ı 8 ı). 

Prato (ı 8 ı) periodontal cerrahi de insan kaynaklı fibrin yapıştıncı ile dikişleri 

karşılaştırdığı çalışmasında fibrin yapıştıncının dikişe göre daha kolay kullanımının 

olduğunu, daha iyi hemostaz sağladığını, dikişe göre enflamatuar yanıtın daha az 

olduğunu ve en az dikiş kadar etkin olduğunu açıklamaktadır. 

Mukogingival operasyonlarda sıklıkla kullanılan dikiş materyalleri krome 

katgüt, polyglactine 91 O, polyglecaprone 25, teflon kaplamalı dacron ve ipek'tir (ı 49, 

164,44, 2ıO). 

Molea ve ark. (ı49) polydiaxanone, polygleacaprone 25 ve glycomer 63 ı 

içerikli 3 sentetik rezorbe olabilen dikiş materyalini karşılaştırdıklan çalışmada 

polygleacapron 25 'in minimal inflamatuar yanı ta neden olduğunu göstermişlerdir. 

Nary ve ark. (164) polygleacaprone 25, polyglactine 9ıO ve 

polytetrafluoroethylene dikiş materyallerini karşılaştırdıklan çalışmalannda dokuda en 

az iltihapsal hücre infiltrasyonu gösteren materyalin polygleacaprone 25 olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Literatürdeki bu bilgilerin ışığında çalışmamızda greft stabilizasyonu için 

rezorbe olabilen, sentetik, monofilament yapıda olan polygleacaprone 25 610 dikiş 

materyali23 tercih edilmiştir. 

2] Monocryl, Ethicon, Sint-St~n>n'ı- \Voluwl', Belçika 
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5. ı .6.4. Pat Uygulanması 

Periodontal patlar operasyon bölgesini travmadan korumak, hasta konforunu 

arttırmak, yara yüzeyinden eklentileri uzak tutmak, greft ve flebin stabilizasyonunu 

sağlamak, aşın granülasyon dokusu oluşumunu engellemek ve postoperatif kanama 

riskini azaltmak amacı ile kullanılmaktadır ( 1 0). 

Pat uygulamasının yara yerindeki lokal ısıyı ve nemi arttırarak bakteriyel 

biyofilm oluşumuna ortam hazırladığını da öne sürülmektedir (33). 

Çalışmamızda periodontal pat, greftin hareketsizliğinin sağlanması ve travmadan 

korunması amacıyla kullanılmıştır. 

5. ı .6.5. Operayon Sonrası Bakım 

Postoperatif plak kontrolü periodontal cerrahiterin başansında kilit rol 

oynamaktadır (21 ı). Profesyonel mekanik debridman, antiseptik pat ve/veya gargara 

uygulamalan ve sistemik antibiyotik kullanımı kabul görmüş konseptlerdir. 

Mukogingival operasyonlara özel olarak belirlenmiş bir postoperatif bakım prosedürü 

bulunmamaktadır. 

Serbest dişeti greftinin yüzey keratinizasyonu 4. haftaya kadar devam ettiğinden 

bu süre zarfında fırça travmasından uzak durulması gerektiği önerilmektedir (2 ı 0). 

Klorheksidinin konsantrasyonu ve kullanım şekli çeşitli araştırmalarda farklılık 

gösterse de antİplak ve antimikrobiyal özellikleri altın standart olarak benimsenmiştir 

(1 ı 5, ı 29). 

Çalışmamızda periodontal pat operasyon sonrası 7. günde alınmış, 4. hafta 

sonuna kadar greftin olduğu bölge fırçalanmamıştır. Operasyon sonrası 4 hafta boyunca 

günde 2 kere ı dakika boyunca %0.2'lik klorheksidin glukonat içeren gargara 

kullandınlmıştır. 
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5.1.7. Trombositten Zengin Plazma 

TZP dişhekimliğinde daha çok sert doku rejenerasyonunda kullanılmıştır ancak 

2000'li yıllarda mukogingival operasyonlarda da etkisi değerlendirilmiştir (46, 77, 90, 

ı 07, ı 12, ı ı 9). Literatüre bakıldığında TZP'nin yumuşak doku operasyonlannda 

kullanımının daha çok kök yüzeyi kapatmayı hedefleyen çalışmalarda yer aldığını 

görmekteyiz. 

TZP, salgıladığı büyüme faktörleriyle olduğu kadar fiziksel ve kimyasal 

özellikleriyle de yara iyileşmesine katkıda bulunmaktadır (ı 3 7). 

Pıhtı periodontal yara iyileşmesinde kilit rol oynayan bir unsurdur (247). TZP 

hazırlanması sırasında TZP'de bulunan fibrinojenin aktive olarak fibrin ağı oluşturmak 

üzere çapraz reaksiyona girmesi ile (203) bu fibrin ağı, hem o statik etkinin yanısıra 

pıhtıyı stabilize edici etkide bulunmakta ve birlikte uygulandığı kemik grefti gibi 

materyalierin hareketsiz kalmasına yardımcı olmaktadır ( 4 ı). 

Ayrıca TZP'nin fibrinin yapışkan özelliği sayesinde bariyer rolü görerek 

istenmeyen hücrelerin göçünü engelleyeceği ve böylece doku rejenerasyonunu 

yönlendirebileceği ileri sürülmektedir (ı 30). 

200ı yılında Petrungaro (177) TZP'yi SBG ile kombine kullanmış ve 

yayınladığı vaka raporunda TZP'nin yumuşak doku iyileşmesi ve rejenerasyonuna 

katkıda bulunduğunu rapor etmiştir. 

2004 yılında Cheung ve Griffin (46), TZP'yi kollajen sünger taşıyıcı ile beraber 

çekilme defektine uygulamış ve sekiz aylık takip süresi sonunda istenen oranda kök 

kapanması sağlandığını rapor etmişlerdir. 

Yine Griffin ve Cheung (90) TZP'nin dişeti çekilmelerinin tedavisindeki 

uygulaması ile ilgili ilk kontrollü klinik çalışmayı yayınlamıştır. Bu çalışmada TZP + 

kollajen sünger taşıyıcı kombinasyonu ile yalnız SBG'nin uygulandığı grup 

karşılaştınlmış ve sekiz aylık takip döneminde TZP + kollajen sünger taşıyıcı grubunda 

o/o80 kök kapanması sağlanmıştır. Ancak bu değer sadece SBG uygulanan gruba kıyasla 

anlamlı fark oluşturmamıştır. Bu nedenle araştırmacılar TZP'yi SBG'ye bir alternatif 

olarak düşünmüşlerdir. 
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2005 yılında Huang ve ark. (I 07) TZP'nin KKF tedavisine bir alternatif olup 

olamayacağını test etmişler, ancak altı aylık değerlendirmeleri kapsayan çalışmalannın 

sonucunda TZP'nin KKF'ye ilave bir katkısı olmadığı sonucuna varmışlardır. 

2007 yılında Jankovic ve ark. (112), 2007 15 bireydeki çift taraflı Miller Sınıf I 

veya II dişeti çekilmelerinin tedavisinde SBG ve SBG+ TZP kombinasyonunu 

kıyasladıklan kontrollü çalışmalannda, 6 aylık değerlendirmede dişeti çekilmelerinin 

tedavisinde her iki tekniğin de etkili olduğunu göstermişlerdir. Ancak, test grubundaki 

% 91, 7'lik kök kapanma ortalamasının kontrol grubundan farklı olmadığı sonucuna 

varmışlardır. Kombine teknikle, sadece daha fazla keratinize doku artışı ve daha iyi yara 

iyileşmesi sağlanmıştır. 

2008 yılında Keçeli ve ark. (1 I 9), SBG ile SBG + TZP'yi karşılaştırdıklan 

çalışmalannın sonucunda test grubunda 6. ayda % 88,1 oranında kök kapanması 

sağlamışlardır. Literatürde TZP'nin dişeti çekilmesinde başansını ölçen uzun dönem 

çalışma bulunmadığı için çalışmalannın 12 aylık sonuçlannı TZP yerine EMD 

uygulanan bir çalışma ile karşılaştırmışlardır. Buna göre TZP'nin, EMD ile 

kı yaslanabilir düzeyde kök kapanması sağladığını rapor etmişlerdir 

Mukogingival cerrahi ile ilgili yayınlara bakıldığında (46, 77, 90, 107, 112, 119) 

TZP daha çok kök yüzeyi kapatma çalışmalannda gündeme gelmiştir. TZP avasküler 

kök yüzeyi ile greft arasında yerleştirildiğinde alınan sonuçlann yüz güldürücü 

olmaması (56), TZP'nin var olmayan bir damar yapısını oluşturmaktan çok mevcut 

damar kaynağından revaskülarizasyonu hızlandırmada etkin olmasından 

kaynaklanabilir. 

Bu nedenle çalışmamızı TZP'nin yumuşak doku cerrahisinde etkinliğini damar 

kaynağı periosteal yatak olan SDG operasyonunun klinik ve immunohistokimyasal 

değerlendirmeleri ışığında gerçekleştirdik. 

SDG operasyonu basit olduğu kadar komplikasyona açık bir cerrahi 

operasyondur. 

Damarianmanın gecikmesi doku nekrozuna ve greftin kabul edilmemesine neden 

olabilmektedir. Yerleştirilen greftin dokular tarafından "alınması" greftin içerisinde 
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oluşacak yeni damar ağına bağlıdır. İnce greftler kalın olanlara nazaran daha hızlı 

revaskülarize olurlar (2 ı O, ı 70, ı ı 4 ). 

Mörmann ve arkadaşlan (154) yaptıklan çalışmada tloresan anjiyografi 

yöntemiyle SDG kanlanmasını değerlendirmişlerdir. Çalışmalannın sonucunda greft 

bölgesinin ilk 2 gün difüzyonla beslenmesi söz konusudur. Revaskülarizasyon 4. günde 

artar, 7. günde düzenli kapiller düğümler oluşur, 8- ı 4. günlerde ise damarianma 

tamamlanarak maturasyon fazına geçer. Bu bulgular yapılmış birçok çalışma ile 

uyumludur(8ı, ıı4, ı70,2ı4). 

Damarianmanın engellenmemesi için yatak ile greft arasında ölü boşluk ya da 

granülasyon dokusu kalmamalıdır. Bu nedenle yatak pıhtı kalmayacak şekilde yıkanır, 

greft yerleştirildiğinde hemoraji olmamasına dikkat edilir, parmak basıncı ile greft 

adapte edilir ve ince ve az sayıda dikiş ile hareketsizliği sağlanır (2 ı 0). 

Kompleks bir süreç olan anjiyogenezin aşamalan ekstraselüler matriks 

remodellingi, proteolitik enzim sekresyonu, endotel proliferasyonu ve migrasyonu, 

kapiller farkiaşması ve anastamozudur (93). 

TZP'nin, içerdiği büyüme faktörleri nedeniyle anjiyogenezise katkısı olduğu 

düşünülmektedir. VEGF, endotel hücrelerinin bazal lamina sentezinin uyanlması ve 

yeni kan darnan yapımını desteklemesi için perisitlerin ortama toplanmasını sağlar. 

PDGF ise yeni kapillerlerin gelişmesine sebep olan endotelyal hücrelerin reaksiyonuna 

yol açar (194). 

Marx ve ark. 'nın (ı 4 ı) serbest deri greftlerinde yaptıklan klinik ve histolojik 

çalışma TZP'nin yumuşak doku iyileşmesine katkısı ile ilgili aydınlatıcı bilgiler 

vermektedir. Planladıklan randomize prospektif çalışma boyutlan 4x7 cm ve derinliği 

0.42 mm olan komşu 2 adet deri greftinde gerçekleştirilmiştir. Verici bölgelerden biri 

topikal bovine trombin ile tedavi edilirken diğerine TZP uygulanmıştır. Araştırmacılar 

yaptıklan histolojik incelemede TZP kullanılan bölgedeki hızlı revaskülarizasyon ve 

yara iyileşmesini TZP içerisindeki büyüme faktörlerine bağlamaktadırlar. 

Hong (24) ve Bennett ( 1 05), iyileşmeyen diabetik ayak ülserlerinde yaptıklan 

çalışmalarda TZP'nin yara iyiişınesine etkisini içeriğindeki EGF, VEGF ve PDGF 
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aracılığıyla damarianınayı ve endotel hücre proliferasyonunu arttırması yoluyla 

açıklamışlardır. 

Bertrand-Duchense ve ark (25) yaptıklan çalışma sonucunda TZP içeriğindeki 

EGF 'nin endotel proliferasyonuna katkısı olduğunu bildirmişlerdir. 

Lopez ve ark. (ı 32) spor hekimliğinde karşılaşılan sorunlarda ilgili yaptıklan 

çalışmada TZP'nin intralezyonel, intraartiküler ya da sorunlu alana direkt enjeksiyonu 

ile tendon, kas ve kıkırdak yaralanmalannda sakatianma öncesi duruma geri dönüşü 

içerdiği büyüme faktörleri yoluyla hızlandırdığı görüşündedirler. 

Hematom oluşumu yüz germe operayonlannda enfeksiyon oluşması ve işlemin 

başansızlığına neden olabilmektedir. Hematom flep ile dokunun birbirinden aynlmasına 

neden olarak beslenmenin bozulmasına neden olur. TZP'nin ve TFP'nin hemostatik 

özellikleri ile bu tip operasyonlarda hızlı hemostaz sağlanması hematom oluşumunu 

engellemekte ve TZP içersindeki doku adezyon molekülleri ile flebin alttaki dokuya 

sıkıca yapışması sağlanarak ölü boşluk oluşumu engellenınektedir (72). 

Çalışmamızda kontrol grubunda uyguladığımız teknik Sullivan ve Atkins 

prensiplerine uygundur (2 1 0). Deney grubunda ise greft ile periost arasına trombositten 

zengin plazma uygulanmıştır. Greftle periost arasında ölü boşluk oluşturmama prensibi 

granülasyon dokusunun damarianınayı geciktireceği fikrine dayanmaktadır (2 I 0), ancak 

deney grubumuzda yerleştirilen TZP'nin alelade bir pıhtı olmadığı, içeriği nedeniyle 

damarianınayı ve epitelizasyonu, dolayısıyla iyileşmeyi hızlandırabileceği düşüncesi ile 

bu uygulama yapılmıştır. 

SDG operasyonunda karşılaşılan komplikasyonlardan en sık rastlananı vencı 

bölgede kanama ve ağrıdır. Aynca A. palatinum majus'a çok yakın bir alanda çalışılıyor 

olması nedeniyle kanama riski yüksektir (36). 

Rossman ve ark. (ı 9 I) periodontal yumuşak doku grefti uygulamalannda steril 

gaz tamponla kompres, oksidize rejenere selüloz ve rezorbe olabilen jelatİn sünger'in 

hemostatik etkinliklerini karşılaştırdıklan çalışmalannda ağrı açısından fark olmasa da 

oksidize rejenere selüloz grubunda iyileşmenin daha iyi olduğunu ancak rezorbe 

olabilen jelatİn süngerin kanamaya daha etkili olduğunu vurgulamışi ardır. 
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Man ve ark. (ı 36) TZP'yi yüz ve boyun germe, meme ogmentasyonu gibi 

plastik cerrahi operasyon geçirecek 20 adet hastada kullanmışlardır. TFP ile beraber 

kullanıldığında TZP'nin kanamayı 3 dk içinde durdunnaya yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu sayede elektokoter kullanımının azaldığını ve komşu sinirlerin 

harabiyet riskinin de azaldığını eklemişlerdir. 

Bu bilgilerin ışığında çalışmamızda palatİnal verici bölgeye uygulanan TZP'nin 

hemostatik etki göstermesi de amaçlanmıştır. 

Subjektifbir bulgu olan ağnnın değerlenmesinde "Visual Analog Scale" sıklıkla 

kullanılan bir yöntemdir (2 ı 8, 9 ı, 244 ). 

Çalışmamızda verici bölgenin iyileşmesiyle ilgili olarak palatİnal verici bölgeye 

kontrol grubunda yalnızca cerrahi plak uygulanarak yara bölgesinin travmadan uzak 

tutulması hedeflenmiştir. TZP'nin literatürde ifade edilen ağııyı azaltına özelliğinin 

incelenmesi için deney grubunda TZP uygulamasının ardından cerrahi plak takılmıştır. 

Verici bölge kanaması ile ilgili herhangi bir inceleme yapılmamış ancak ağrı 

değerlendirilmesinde V AS yöntemine başvurulmuştur. 

Kanın TZP hazırlanması sırasında pıhtılaşmasını önlemek amacıyla kullanılan 

antikoagülanlar sitrat dekstroz fosfat-A, trisodyum sitrat, sodyum sitrat ve etilen diamin 

tetra asetik asittir. Kullanılan antikoagülanın tipi toplanan trombositlerin kalitesini 

etkilemektedir. Etilen diamin tetra asetik asit kullanımı trombositlerin parçalara 

bölünmesine neden olduğundan tavsiye edilmemektedir (2, I 39). 

Çalışmamızda SmartPReP sisteminin tercih edilmesinin bir nedeni TZP 

hazırlanmasında antikoagülan olarak kan hankalannda transfüzyon öncesi trombositlere 

uygulanan muamelede kullanılan sitrat dekstroz fosfatı kullanmasıdır. 

Birçok TZP hazırlama sistemi kanı santifüj etmeyi temel alsa da toplama 

sistemleri değişiklik göstermektedir (test tüpleri, vacutainer, process disposable gibi). 

Santifirüj sırasındaki aşın merkezkaç kuvveti trombositlerin parçalanmasına neden 

olabilir. Bu nedenle TZP hazırlama yöntemlerinde dakikadaki dönüş hızının (rpm) yanı 

sıra merkezkaç kuvveti de göz önüne alınmalıdır. Bu kuvvet toplama kabının şekli ve 

büyüklüğü trombosit ömrü açısından önem taşır (37, ı39, 233). 
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SmartPReP sistemi diğer sitemlerle karşılaştınldığıda trombosit özellikleri ve 

büyüme faktörü içeriği açısından daha olumlu sonuçlar elde edilmesi (2) çalışmamızda 

SmartPReP sisteminin tercih edilmesinin bir başka nedenidir. 

Trombositten zengin plazma hazırlandıktan sonra jel haline dönüşümü ise 

sitratın etkisinin geri döndürülmesi ile koagülasyon mekanizmasının sağlanması yoluyla 

olmaktadır. Bu da kalsiyum klorür ilavesi ile sağlanır. Venöz kan sitratlı tüpe 

alındığında, sitrat kandaki kalsiyumu bağlayarak pıhtılaşmasını önlemektedir. 

Trombositten zengin plazma hazırlandıktan sonra ortama kalsiyum ilavesi ise pıhtılaşma 

reaksiyonunu yeniden başiatmakta ve TZP solüsyonunun jel haline gelmesini 

sağlamaktadır. Bu reaksiyonda jelasyonu sağlayan ve bu sırada trombositleri aktive 

eden bir diğer bileşen daha TZP'ye ilave edilmektedir. Bu amaçla literartürde çeşitli 

materyaller kullanılmıştır (58, 59, I 95). Bu ajanlar içerisinde en sık kullanılanı sığır 

trombinidir. 

Marx (138) taze trombin kullanımının problem yaratmayacağını savunsa da sığır 

trombininin insanlarda kullanımının kan koagülopatilerine yol açtığı bildirilmiştir ( 49). 

Bununla beraber hastanın kendi kanında ve kemiğinde trombin bulunması bu sorunu 

ortadan kaldırmaktadır. Bir çok çalışma da hastanın kendi kanının kullanılabileceğini 

ortaya koymuştur (46, 86, 117, 208). Everts ve ark. (74) da yaygın olarak kullanıan sığır 

trombininin risklerini ortadan kaldırmak için otolog trombin kullanımını önermiştir. 

Su ve ark. (208), insan kanından elde ettikleri trombinin etkinliğinin sığır 

trombininki ile karşılaştırdıklannda PDGF ve TGF-{3 konsantrasyonu yönünden insan 

trombininin daha etkin olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca insan trombininin,trombosit 

jelin biyolojik ve fiziksel özelliklerini korumasının yanında materyalin güvenilirliğini 

de arttırdığını bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda tekniğin standardizasyonu, literatürdeki karşılaştırmalı 

çalışmalann sonuçlannın başansı ve hastanın kendi kanından elde edilen trombinin 

kullanılıyor olmasından dolayı TZP elde edilmesinde SmartPReP sistemi tercih 

edilmiştir. 
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5. 1.8. Revaskülarizasyon İncelemesinin Tartışması 

Kinnen ve ark. (124) dişeti kan akımının ölçülmesinde direnç pletizmografisi 

kullanılan çalışmalarında direkt ölçüm yapılamadığından verilerin toplanması ve 

yorumlanmasının güç olduğu bildirilmişlerdir. 

Mörmann ve ark. (154) 1975'te yaptıkları çalışmalannda serbest dişeti greftinin 

kanlanmasını fluorasan anjiyografi ile değerlendirererk SDG revaskülarizasyonunu 

hakkında detaylı bilgiye ulaşmışlardır. Bunun yanında çalışmacılar yeni damarların 

kaynağı hakkında net bilgiye ulaşılması için histolojik çalışma yapılmasının gerekli 

olduğunu vurgulamışlardır. 

Dişeti kanlanmasının X e- ı 33 klirens yöntemi ile değerlendirildiği çalışmalardan 

(103, 60) çıkartılan ortak sonuç, Xe-133 klirens yöntemi ile kan akımının 

değerlendirilebileceğidir. Ancak araştırmacılar bölgesel farklılıkların, damar 

dağılımındaki değişikliklerin, kullanılan yöntemin ve dokulardaki kan akımının 

bireylere göre değişiklik göstermesinin ölçüm farlılıklanna yol açtığını 

vurgulamaktadırlar. 

Laser doppler jlowmetry diş hekimliğinde dişeti kanlanmasının (ı 9) ve greft 

kanlanmasının ( 18) yanı sıra pulpal kan akımı ölçümünde de kullanılmıştır (248, 227). 

Araştırmacılar kanlanma hakında ayrıntılı bilgi edinilebildiğini vurgulasalar da 

laser probunun doku ile mesafesinin ve harekete duyarlı olmasının sonuçlan 

etkileyebileceğini bildirmişlerdir. Bir başka dezavantaj ise elde edilen çıkış değerlerinin 

mutlak olmaması ve her zaman kan akımı ile doğrusal ilişkiye sahip olmamasıdır. 

Örneğin, çıkış sinyal değerinin %100 artması, kan akımının %ı 00 arttığı anlamına 

gelmeyebilir ( 145). Doğrusal olmaması, hareketli hücreleri e fotonların çoklu 

çarpışmasının etkileri nedeniyle oluşur. Bir dokuda kırmızı hücre hacminin %ı 'i aştığı 

durumda doğrusallık kaybolur. Bu oran pulpada ve diğer çoğu dokuda muhtemelen 

daha fazladır (223, 224 ). 

İn-vivo çalışmalann geneline bakıldığında SDG uygulanan alanın küçüklüğü 

nedeniyle problann kan akışını ölçerken greft ile komşu dokuların kan akımını ayırt 

edip edemediği sorusu akla gelmektedir. 
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Yumuşak doku iyileşmesi prensipleri göz önüne alındığında dokunun kesiye ilk 

yanıtı enflamasyon ve dolayısıyla hiperemi olacaktır (2). Alıcı bölgedeki bu hiperemi 

kan akımının ölçüldüğü günlerde göz önüne alınmalıdır. 

Literatüre bakıldığında mikrodamarsal yoğunluğun değerlendirildiği in-vitro 

immünohistokimyasal yöntemler damarianmanın değerlendirilmesinde altın standart 

olarak bildirilmiştir (55). Özellikle kanserli dokulann damarsal gelişiminin izlendiği bu 

teknikteki en büyük dezavantaj ise biyopsi örnekleri üzerinde çalışılması gerekliliğidir. 

Çalışmamızda tüm yöntemleri ve klinik şartlanmızı göz önünde bulundurarak, 

greftlerden -hastalardan aydınlatılmış onam alınmasının ardından- post-op 7. günde 

tamamen greft dokusunu içerecek şekilde alınan doku örneklerinde 

immünohistokimyasal yöntem ile revaskülarizasyonun değerlendirilmesine karar 

verilmiştir. Çalışmamız İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurul 

Onayını almıştır (20/12/2006 toplantı sayısı ı 2). 

SDG kanlanmasını araştıran çalışmalarda greftin ilk 2 gün difüzyonla 

beslendiği, 4. gün damarianmanın başladığı ve ı O günde tamamlanarak greftin 

olgunlaşma fazına girdiği belirtilmiştir (87, ı 54, 170, 209). 

TZP hazır landıktan 8- ı O dk içerisinde kullanıma hazır hale gelir ve etkinliği 

dokuda 7-ıo gün devam eder (2, 77, ı40). 

Çalışmamızda greft stabilizasyonunun bozulmaması, damarianma hakkında 

yeterli bilgi verecek düzeyde iyileşmenin gerçekleşmiş olması ve TZP'nin aktif dönemi 

içerisinde olması nedeniyle ile biyopsi işlemi post-op 7. günde gerçekleştirilmiştir. 

5.2. Bulguların Tartışması 

5.2.1. Plak indeksi ve Gingival İndeks Değerleri 

Dişeti çekilmesi varlığında vestibül derinliğin sığ oluşu ve dentİn hassasiyeti 

nedeniyle plak kontrolü istenilen şekilde olmayabilir. Bu da dişeti iltihabının 

oluşmasına zernın hazırlamakta ya da mevcut iltihabın eliminasyonunu 

güçleştirmektedir (121, 128, 242). 
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Dişeti iltihabının kontrol altına alınması dişeti çekilmelerinde önemli yer 

tutmaktadır (ı 84). Dişeti çekilmesinin apİkalinde yeterli yapışık dişeti bandı bulunması 

plak eliminasyonunu kolaylaştırmakta, dişeti kanamasını ise azaltmaktadır (96). 

Çalışmamızda operasyon sonrası meydana gelen yapışık dişeti bandının plak 

kontrolüne etkisini değerlendirmek için Silness-Löe plak indeksi (201), dişeti kanaması 

üzerine etkisini değerlendirmek için Löe-Silness gingival indeksi kullanılmıştır (201 ). 

Operasyon öncesi tüm hastalara periodontal başlangıç tedavisi uygulandığından 

ve tüm ağız plak ve kanama skoru %20'nin altında olan bireyler çalışmaya dahil 

edildiğinden operasyon öncesi skorlar arasında gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

Pİ açısından gruplar tek tek incelendiğinde, her iki grupta da operasyon günü ile 

ı 2. ay kontrolü arasında Pİ değerinde artış görülmüştür. Diğer kontrollere bakıldığında 

her iki grupta da kontrol süresi uzadıkça plak indeksinin artığı görülmektedir 

(Tablo 4- ı O). Gruplar karşılaştınldığında, operasyon günü ve tüm kontrollerde kontrol 

grubunun Pİ değerleri ile deney grubunun Pİ değerleri aralannda istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4- I 0). 

G İ açısından gruplar tek tek incelendiğinde, Kontrol grubunun operasyon günü 

ve diğer kontrollerde Gİ ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4-11 ). Deney grubunun operasyon günü Gİ 

ortalaması ile 1. ay G İ ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir artış 

bulunmaktadır (p=0,017<0,05). Deney grubunda diğer kontrollerde Gİ ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim bulunmamaktadır (p>0,05)(Tablo 4-12). 

Gruplar karşılaştınldığında, operasyon günü ve tüm kontrollerde kontrol grubunun G İ 

değerleri ile deney grubunun Gİ değerleri aralannda istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05)( Tablo 4- ı 3 ). 

Literatüre bakıldığında mukogingival cerrahi sonrası Gİ ve Pİ değerinde düşüşe 

sıklıkla rastlanmaktadır (99, I 59). 

Çalışmamızda post-operatif dönemde plak indeksi ve gingival indeks 

değerlerinin düşmemesi, başlagıç tedavisi sonrasında hasta motivasyonunun 

yüksekliğinin devam ettirilmemesi ile açıklanabilir. Yapılan operasyonun ağız bakımı 
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alışkanlıkianna etkisinde fark yaratıp yaratmadığını ise başlangıç tedavisi öncesi 

değerlerinin kaydedilip karşılaştırılması yoluyla daha net belirlenebileceği kanısındayız. 

5.2.2. Sondalanabilir Cep Derinliği 

Oliver ve ark (170) SDG'nin iyileşme histo1ojisini inceleyen çalışmalarında 

greftin bağ dokusu liflerinin 14. günden itibaren sıkiaştığını ve keratinizasyonun 28. 

günde başladığını bildirilmişlerdir. Bu nedenle SCD ve KAS ölçümleri ı. aydan itibaren 

yapılmıştır. 

Gruplar tek tek incelendiğinde, kontrol grubunun operasyon günü SCD 

ortalaması ile ı. ay ve 3. ay SCD ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

düşüş bulunmaktadır (p<0,05). Ancak bu düşüş takip eden kontrollerde sabit kalmıştır 

(p=ı,OOO) (Tablo 4-14). Deney grubunda ise operasyon günü SCD ortalaması ile 3. ay, 

6. ay ve 12. ay kontrollerindeki ortalamalar arasındaki düşüş istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p< 0,05) (Tablo 4-1 5). 

Gruplar karşılaştırıldığında, deney grubunda operasyon gününe göre tüm 

aylarda istatistiksel olarak anlamlı düşüş yaşanırken, kontrol grubunda bu düşüş 3. 

aydan sonra sabit kalmıştır. Tüm kontroller karşılaştırıldığında gruplar arası SCD 

farklan arasında istatistiksel bir farklılık saptanmamıştır (Tablo 4-16). 

SDG operasyonunu takiben periodontal sağlığın idamesinin hastalar tarafından 

daha kolay sağlandığı bildirilmektedir (3, 1 00). SCD'deki azalmanın buna bağlı 

olduğunu ve SCD her iki grupta da 3 ının'nin altında kaldığından iyileşmenin klinik 

olarak sağlıklı koşullarda gerçekleştiğini düşünmekteyiz. 

Çalışmamızda sondalanabilir cep derinliğinin başlangıca göre azalmış olması 

sonucunda her iki grupta da operasyon öncesi dişeti iltihabının klinik olarak operasyon 

öncesi seviyesinden daha iyi bir noktaya geldiği söylenebilir. 

5.2.3. Dikey Çekilme 

SDG operasyoniraında asıl amaç kök yüzeyi örtrnek değildir ancak SDG 

operasyonu sonrası marjinal dişeti kenannın kuronale doğru tırmanmasına "creeping 

allachment-tırmanan ataşman" adı verilir (23). 
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Gruplar tek tek incelendiğinde, kontrol grubunda operasyon günü-3.ay arasında 

tüm kontrollerde DÇ azalmış, 3-6. ay arasında sabit kalmış, 6. -ı 2. aylar arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gerçekleşmştir (Tablo 4- ı 7). Deney grubunda ise 

operasyon günü ile tüm kontroller arasında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş 

mevcuttur (Tablo 4- ı 8). 

Gruplar karşılaştınldığında, operasyon günü ve ı .ay kontrollerine bakıldığında 

iki grup arasında istatistiksel bir fark bulunmamıştır (p>0,05). ı 2. ay sonuçlanna 

bakıldığında deney grubunda ortalama ı ,8 ±0,2 ı mm DÇ azalması gözlenirken deney 

grubunda bu fark 0,59±0, ı 2 'dir. Gruplar arası bu fark istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlıdır (p=0,008 < 0,05) (Tablo 4- ı 9). 

Split-mouth grubu incelendiğinde, deney ve kontrol grubunun tüm kontrollerde 

DÇ ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Tablo 

4-44). 

Ainamo (5) ve Prato (182) mukogingival sınınn APF ve kuronale kaydınlan tlep 

(KKF) operasyonlannda olduğu gibi orijinal pozisyonuna dönme eğilimine bağlı olarak, 

tırmanan ataşmanı mukogingival sınınn kuronale paralel kayışı ile açıklamaktadırlar. 

Harris (97), SBG operasyonu sonrasında ataşman tırmanmasını incelediği 

çalışmasında, kök yüzeyinde tam kapanma elde edilmemiş 22 defekti n 2 ı 'inde 

ortalama 0,8 mm ataşman tırmanması olduğunu ve bu sayede 22 defektin ı 7'sinde 6. 

aydan sonra tam kapanmaya ulaşıirlığını bildirmiştir. 

Kennedy ve ark. (I 2 ı) dişeti çekilmesi ve yetersiz yapışık dişetine sahip ı 4 

vakada yaptıklan çalışmalannda 6 yıl takip sonucunda dişeti çekilmesinin azaldığını ve 

keratinize doku genişliğinin arttığını bildirmişlerdir. 

Agudio ve ark. nın (3) 224 vakada ı 0-25 yıllık takip değerlerini incelerlikleri 

retrospektif çalışmada, tırmanan ataşmanın ı yıl sonra durmarlığını ve ı -25 yıllık 

takipler boyunca devam ettiği gösterilmiştir. 

Bazı çalışmalar tırmanan ataşmanın post operatif ı ay- ı 2 ay arasında olduğunu 

belirtirken (23, 3 ı) daha sonra ise değişiklik olmadığını kaydetmişlerdir (ı 44) . 
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Matter (143, ı 44) ve ark. 'lan tırmanan ataşmanı, bağ dokusundaki 

fibroblastların sahip olduklan düz kas karakteri sayesinde kontraktil hareketlerde 

bulunmasına baği amaktadırlar. 

Caceres ve ark.'ları (40) TZP'nin insan dişeti fibroblastlannda hücre yapışması, 

hücre göçü ve myofibroblastik farklılaşmayı inceledikleri çalışmalarında TZP ile 

karşılaşan fibroblastların hücrelerin fibronektin matrikse yapışma ve yayılmalannın 

uyanldığını, aktinden zengin hücresel uzantılann geliştiğini ve fokal yapışmalann 

meydana geldiğini gözlemlemişlerdir. TZP'nin aynı zamanda bazal membran 

matriksinin yeniden meydana gelişinde hücre göçü ve invazyonunu teşvik ettiğini 

bildirmişlerdir. Fibroblastların myofibroblastik fenotipe farklılaşmasının da uyanldığı 

vurgulanmıştır. 

Çalışmamızda deney grubu ile kontrol grubu arasındaki tırmanan ataşman 

miktarındaki farkın TZP'nin içerdiği büyüme faktörlerinin fibroblastlar üzerindeki 

mitojenik etkisi sayesinde oluştuğunu düşünmekteyiz. Ancak split-mouth çalışılan 

grupta fark çıkmaması iyileşmenin bu safhasında kişisel farklılıkların sonuçlan 

etkileyebileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle split-mouth defekt içeren daha geniş 

popülasyonda yapılacak çalışmalarda çıkacak olan sonuçlann değerlendirilmesi 

gerektiği görüşündeyiz. 

5.2.4. Klinik Ataşman Seviyesi 

Çalışmamızda klinik ataşman seviyesinde azalma klinik ataşman kazancı olarak 

yorumlanacaktır. 

Gruplar tek tek incelendiğinde; operasyon günü KAS ortalaması ile diğer 

kontrollerdeki ortalamalar karşılaştırıldığında her iki grupta da tüm kontrollerde 

istatistiksel olarak anlamlı bir azalma bulunmaktadır (Tablo 4-23 ). Her iki grupta da 

klinik ataşman kazancı görülmüştür. Gruplar karşılaştırıldığında; deney grubu ile 

kontrol grubu operasyon günü ile ı. ay değerleri arasında istatistiksel fark bulunmazken 

diğer kontrollerde deney grubunda KAS istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmıştır. 

TZP grubunda daha fazla klinik ataşman kazancı olduğu görülmektedir (Tablo 4-25). 

Split-mouth hasta grubunda deney ve kontrol grubu KAS ortalamalanna bakıldığında 
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ise tüm kontrollerde KAS ortalamalan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (Tablo-45). 

Klinik ataşman kazancı ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı çalışmalarda daha 

çok kök yüzeyi örtmeye yönelik teknikler uygulanmıştır (159, 226). Ancak SDG ile 

ilgili yapılan çalışmalarda tırmanan ataşman yoluyla kök yüzeyi örtülmesi görülen 

birçok çalışma mevcuttur (3, 4, 23, 31, 143, ı44, ı82). Çalışmamızdaki klinik ataşman 

kazancı ile ilgili sonuçlann DÇ'deki ve SCD'deki azalma ile ilişkili olduğunu 

düşünmekteyiz. 

Çalışmamızın klinik ataşman kazancı ile ilgili sonuçlan daha önce tartıştığımız 

sondalanabilir cep derinliği ve dikey çekilme değerleri ile ve tartışılan literatürlerle 

uyumlu bulunmuştur. 

5.2.5. Greftin Boyutları ve İmmünohistokimyasal Analiz Sonuçları ile İlgili 

Tartışma 

SDG uygulamalannı takiben greftin apiko-kuronal (dikey genişlik), meziyo

distal (yatay genişlik) ve bukko-lingual (kalınlık) boyutlannda azalma meydana 

gelmektedir. Bu azalma "gr efi büzülmesi" olarak ifade edilmektedir (96, lll, ı57, 

210). 

James ve ark. 0,9 mm kalınlığındaki greftlerin çıplak kemiğe yerleştirildiğinde 

o/o25, periosta yerleştirildiğinde ise %48 büzüldüklerini bildirmişlerdir (ı 1 ı). 

Sul li van ve Atkins (21 O) SDG operasyonu sonrasında meydana gelen boyut 

değişikliklerini birincil büzülme ve ikincil büzülme olarak sınıflamışlardır. Birincil 

büzülme revaskülarizasyona ikincil büzülme ıse skar dokusu oluşumuna 

bağlanmaktadır. 

Donoff ve ark. (62) vestibuloplasti operasyonlan sonrası vestibül derinliğini 

takip etmişler ve cerrahi olarak genişletilen yara bölgelerinde mimik kaslannın yeniden 

yerleşmesinin ve yara kontraksiyonunun vestibüler derinliğin azalmasına neden 

olduğunu belirtmişlerdir. 
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Çalışmamızda operasyon sonrası KDDB greft dikey genişiliği olarak 

yorumlanmıştır. 

Gruplar tek tek incelendiğinde, her iki grupta da operasyon günü ve tüm 

kontrollerde GDG ortalaması istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmıştır (Tablo 4-

29-30). Gruplar karşılaştınldığında , deney grubunun greft dikey genişliğindeki azalma 

kontrol grubuna göre tüm kontrol aylannda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azdır 

(p<0.05) (Tablo 4-3 I). İki defekt bölgesi bulunan bireylerin gruplar arası GDG 

ortalamalan karşılaştırmasına bakıldığında da benzer sonuçlar alındığı görülmektedir 

(Tablo 4-47). TZP kullanılan grupta greft apiko-kuronal yönde daha az büzülmüştür. 

Çalışmamızda greft yatay genişliğine bakıldığında, 

Gruplar tek tek incelendiğinde, her iki grupta da operasyon günü ve tüm 

kontrollerde GYG ortalaması istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmıştır (Tablo 4-

27-28). Gruplar karşılaştınldığında deney grubunun greft yatay genişliğindeki azalma 

kontrol grubuna göre daha azdır (p<0.05). TZP uygulanan hasta grubunun GYG 

ortalaması, kontrol grubunun GYG ortalamasına göre yüksektir. (Tablo 4-29). Split

mouth hasta grubunda GYG incelendiğinde gruplar arasında tüm kontrollerde 

istatistiksel olarak fark görülmemiştir (Tablo 4-46). 

Yara büzülmesi iyileşme hızı ve doku matürasyonu ile yakından ilişkilidir (I 27). 

Dişhekimliği literatürüne bakıldığında (8 I, 2 I O, I 55, I 70, 209) SDG 

boyutlanndaki değişikliğin kanlanma hızı ile ters orantılı olduğu vurgulanmaktadır. 

Kanlanma hıziandıkça greft büzülmesi azalmaktadır. 

Sul li van ve Atkins (2 I 0), SDG i yileşmesi ile ilgili yaptıklan klinik ve histolojik 

çalışmalannda SDG operasyonu sonrasında meydana gelen birincil büzülmenin 

revaskülarizasyona bağlı olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmalannın sonuçlanna göre 

damarianma hızı ile büzülme ters orantılıdır. Greft ne kadar hızlı kanlanırsa büzülme o 

kadar az olmaktadır. 

Mörmann ve ark. (I 57) bukkal dişetinin I mm den az olduğu 34 hasta üzerinde 

yaptıklan çalışmada hastalara 3 farklı kalınlıkta greft uygulamışlardır. Greftlerin 

damarlanması fluoresan anjiyografi tekniği ile izlenmiştir. Araştırmacılar birincil 

büzülmenin ince greftlerde daha az olmasını greftin hızlı kanlanmasına bağlamışlardır. 
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Çalışmamızda deney grubunda TZP kullanmamızın amacı TZP içerisindeki 

büyüme faktörlerinin damarianınayı hızlandırarak birincil büzülmenin az olmasını 

sağlayacağını ve skar büzülmesini azaltarak ikincil büzülmenin daha az olmasına neden 

olacağını düşünmemizdir. Çalışmamızda alınan sonuçlarda greft boyutlan göz önünde 

bulundurolduğunda TZP kullanımının yara iyileşmesine "greftin apiko-kuronal ve 

meziyo-distal yönde büzülmesinin azalması yoluyla" klinik olarak olumlu katkısı 

olmuştur. 

Çalışmamızda klinik değerlendirmenin yanı sıra revaskülarizasyonun 

değerlendirilmesi ıçın immünohistokimyasal inceleme yapılmıştır. İltihap, nekroz, 

fibrozis, epitelde VEGF ekspresyonu ve yeni oluşan damarlarda CD31 ve CD34 

tutulumu değerlendirilmiştir. 

İmmünohistokimyasal inceleme sonucunda iltihap, nekroz ve fibrozis açısından 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. İltihap, nekroz ve 

fibrozis yara iyileşmesi temel basamaklandır (217). Çalışmamızda her iki grupta da 

yara i yileşmesi sırasında beklenen değişimler görülmüştür (Tablo-52). 

Çalışmamızda alınan biyopsi örneklerinde kontrol grubu ve deney grubunun 

VEGF ekspresyonlan arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p=0,001 <0,01). Deney grubunda daha fazla VEGF ekspresyonu 

gözlenmiştir (Tablo 4-53 ). Aynı şekilde deney grubunda CD34 ve CD 31 ile boyanan 

damar sayısı kontrol grubuma göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazladır 

(p=0,0001 <0,01) (Tablo 4-54). 

Dişhekimliği literatürüne bakıldığında SDG damarianmasını 

immünohistokimyasal yöntemlerle inceleyen çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle 

tartışmamızda genel tıp literatüründe TZP'nin yumuşak dokua olan etkisini histolojik 

olarak incelemiş çalışmalara yer verilecektir. 

Saaristo ve ark. (193) diyabetik yaraların iyileşmesinde damarianmanın geç 

oluştuğundan yola çıkarak VEGF -C'nin yara iyileşmesindeki etkisini araştırdıklan 

hayvan çalışmalarında, aldıklan biyopsi örneklerini VEGF ve CD31 pnmer 

antikodarını kullanarak immünohistokimyasal olarak değerlendirmişlerdir. VEGF

C'nin anjiyogenezi ve lenfanjiyogenezi kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde 



123 

arttırdığını ve VEGF-C uygulamasının diyabetik yara iyileşmesinde terapötik 

potansiyeli olduğunu bildirmişlerdir. 

Fraga ve ark. (77) serbest adipoz doku greftlerinde TZP etkinliğini incelerlikleri 

hayvan çalışmalannın histolojik sonuçlannda, TZP uyguladıklan grupta damar ve canlı 

adiposit sayısının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla olduğunu bildirmişlerdir. 

Marx ve ark. 'nın (141) serbest deri greftlerinde yaptıklan klinik ve histolojik 

çalışmada verici bölgelerden biri topikal sığır trombini ile tedavi edilirken diğerine TZP 

uygulanmıştır. Araştırmacılar yaptıklan histolojik incelemede TZP kullanılan bölgedeki 

hızlı revaskülarizasyon ve yara iyileşmesini TZP içerisindeki büyüme faktörlerine 

baği amaktadırlar. 

Hong ( 1 05) ve Bennett (24), iyileşmeyen diabetik ayak ülserlerinde yaptıklan 

çalışmalarda TZP'nin yara iyiişınesine etkisini içeriğindeki EGF, VEGF ve PDGF 

aracılığıyla damarianınayı ve endotel hücre proliferasyonunu arttırması yoluyla 

açıklamışlardır. 

Mörmann ve ark. 'nın ( 157) greft damarianmasını tluoresan anjiyografi ile 

incelerlikleri çalışmalan nda, SDG 'de greft dikey ve yatay boyutlannda ve greft 

kalınlığında olan azalmanın skar dokusu oluşumuna bağlı olabileceğini 

vurgulamışlardır. 

Çalışmamızda ikincil b üzülmenin gerçekleşmesi beklenen 3. Ay ve sonrasında 

olan kontrol değerlerine bakıldığında yine TZP uygulanan hasta grubunun büzülme 

değerleri klasik yönteme göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür. 

Dişhekimliği literatürüne bakıldığında SDG uygulamalannda TZP kullanımı ve 

greft büzülmesi ile ilgili uzun dönem kontrollü çalışma mevcut değildir. Bu nedenle 

TZP kullanımının büzülme üzerine etkisi tıp literatürleri ile karşılaştınlmıştır. 

Marx ve ark. (I 42) çift taraflı deri grefti uygulaması yaptıklan vakalannın 6. ay 

kontrolünde TZP kullanılan bölgede skar dokusu ve yara kontraksiyonun azaldığını 

rapor etmişlerdir. 

Adler ve ark. (2) yüz germe operasyonlannda yara iyileşmesi ile ilgili 

sorunlardan biri kulak ön bölgesinde flep dehisensi ve aşın skar oluşumu olduğundan 
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yola çıkarak operasyonlarında TZP kullanmışlar ve TZP kullanılan vakalarda skar 

dokusunda azalma kaydedilmişlerdir. 

Çalışmamızda TZP kullanılan grupta daha az ikincil büzülme olması, TZP 

içeriğindeki büyüme faktörlerinin yara iyileşmesini hızlandırdığını ve skar oluşumunu 

azalmasına neden olduğunu savunan çalışmalarla desteklenebilir. 

Çalışmamızın klinik ve immünohistokimyasal bulgulan değerlendirildiğinde 

TZP kullanımının oral yumuşak doku cerrahisinde yara iyileşmesini damarianmanın 

artışı yoluyla olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 

5.2.6. Greft Kalınlığı 

SDG ile ilgili yapılan çalışmalarda greft dikey boyutuna daha çok yoğulaşılmış 

ancak greft kalınlığı/yeni oluşan yapışık dişeti kalınlığı ile ilgili verilere daha az yer 

verilmiştir. 

SDG operasyonu sonrası oluşan dokunun kalınlığı dişeti çekilmesinin 

ileriemernesi için dikkate alınması gereken bir faktördür (96). 

Periodontal yumuşak doku yara iyileşmesinde dişeti fibroblastlan, dişeti epitel 

hücreleri ve periodontal ligament fibroblastlan rol oynamaktadır ( 1 77). 

TZP içerisindeki PDGF ile ilgili yapılmış in-vivo ve in-vitro çalışmalarda tüm 

izoformlann periodontal ligament hücrelerinde proliliferatif etkisi olduğu belirtilmiştir. 

PDGF aynı zamanda fibroblastlar için kemotatktiktir ve kollajen ve protein sentezini 

arttınr (13). PDGF iyileşmekte olan dakununun dayanıklılığını sağlayan kollejenaz 

aktivitesini arttınrken TGF-{j fibroblastlan pro-kollajen üretimi için aktive ederek 

yaraya kollajen birikimini arttınr (178, 179). 

Çalışmamızda greft kalınlığına bakıldığında tüm kontrol aylannda operasyon 

günü ile kıyaslandığında GK'nda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış meydana 

gelmiştir. Ancak 1. aydan itibaren istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüş 

yaşanmaktadır. Bu sonucu ikincil büzülme ile ilişkilendirmekteyiz. 

Gruplar tek tek değerlendiğildiğinde, her iki grupta da operasyon günü ve tüm 

kontrollerde GK'nda istatistiksel olarak anlamlı düşüş görülmüştür (Tablo 4-32/33). 
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Gruplar karşılaştınldığında, ı. ay, 6. ay ve ı 2. kontrolünde deney grubunun GK ile 

kontrol grubunun GK arasında deney grubunun lehine istatistiksel olarak anlamlı fark 

vardır (Tablo 4-34). Aynı farklılıklar split-mouth çalışılan hasta grubu ile uyumludur 

(Tablo 4-48). 

Dişhekimliği literatüründe iyileşme sonrası greft kalınlığının 

karşılaştınlabileceği bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle tartışmamızda tıp 

alanında yayınlanan makale! ere yer verilmişi tr. 

Kazakos ve ark. (ı ı 8) akut travma yaralanmalannda TZP'nin etkinliğini 

inceledikleri çalışmalannda TZP kullanımının hızlı yara iyileşmesi ve hızlı hemostaz 

sağlayarak plastik rekonstriktif cerrahi için gerekli doku miktannın korunduğunu 

bildirmişlerdir. 

Hong ve ark. (ı 05) 89 diabetik ayak ülseri olan hastada yaptıklan çalışmada 

rekorubinant EGF kullanarak kronik ülserleri tedavi etmişlerdir. Sonuçlan 

karşılaştırdıklan çalışmada topikal EGF uygulamasının epitelizasyonu hızlandırarak 

yara iyileşmesini hızlandırdığını bildirmişledir. 

El-Sharkawy ve ark (68) TZP'nin zengin bir büyüme faktörü kaynağı olduğunu 

ve monosit aracılı proinflamatuar sitokin!kemokin salımını arttırdığını bildirmişlerdir. 

Çalışmacılar TZP'nin sitokin salınımını baskılayarak inflamasyonu baskıladığını ve bu 

yolla doku rejenerasyonunu teşvik ettiğini düşünmektedirler. 

Fraga ve ark. (77) adipoz doku greftlerinde TZP'nin etkisini inceledikleri 

histolojik çalışmalannda TZP'nin adipoz dokuda damarianınayı arttırdığını ve bu yolla 

dokunun canlılığını koruyarak hacminin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde varlığını 

sürdürdüğünü bildirmişlerdir. Por ve ark. (180) ise TZP'nin serbest adipoz doku grefti 

uygulamalannda kullanımı ile ilgili histolojik çalışmalannda TZP'nin greft canlılığı 

üzerine etkisi olmadığını bildirmişlerdir. 

Ch o ve ark. ( 4 7) TZP'nin ultraviyole-b ile oluşturulmuş deri kınşıklıklanna 

etkisini inceledikleri hayvan çalışmalannda TZP uygulamasının fıbroblast ve kollajen 

yapımını arttırarak kınşıklıkta azalma sağladığını bildirmişlerdir. 
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Çalışmamız doku yoğunluğu ile ilgili sonuçlar veren bu çalışmalarla 

karşılaştınldığında, TZP kullanırnın greft kalınlığındaki olumlu etkisi literatür 

tarafından da desteklenmektedir. 

Aldığımız bu sonuçlann TZP içeriğideki büyüme faktörlerinin greftin 

büzülmesini azaltıcı etkisini vurgulayan çalışmalarla uyumlu olduğunu ve büyüme 

faktörlerinin proliferatif etkisinin gruplar arası kalınlık farkının nedenine ışık tutuğunu 

düşünmekteyiz. 

5.2.7. Palatİnal Verici Bölgenin İyileşmesi 

Çalışmamızda verici bölge i yileşmesi, verici bölgenin post-operatif kalınlığı ve 

postoperatif ağn yönünden değerlendirilmiştir. 

PDK'nın ölçülmesinin en önemli nedeni bu bölgenin verici bölge olarak 

kullanılması dır. Orta kalınlıktaki SDG 1- ı ,5 mm kahnhğındadır. Greft alındıktan sonra 

verici bölgede nekroz olmaması için en az ı ,5 mm doku kalması gerekmektedir. Bu 

nedenle palatİnal mukoza kalınlığı en az 3 mm olmalıdır. 

Çalışmamızda deney grubunun operasyon günü PDK ortalaması 3,6 ı ± O, 789 

mm, kontrol grubunun operasyon günü PDK 3,80 ± 0,657 mm'dir. ı2. ay kontrolüne 

bakıldığında deney grubunun PDK ortalaması 3,84 ± 0,838 mm, kontrol grubunun PDK 

ise 3,32 ± 0,523 mm'dir. 

Sonuçlara bakıldığında TZP kullanılan grupta PDK'nda kontrol grubuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış vardır (Tablo 4-37). Sonuçlar split-mouth 

çalışılan hastalann sonuçlan ile uyumludur (Tablo 4-49). 

Yen ve ark (25 ı), çift taratlı çoklu defektierin tedavisinde trombosit konsantresi 

+ SBG 'yi tek başına SBG ile; aynca verici bögelerin tedavisinde de trombosit 

konsantresi ile plaseboyu postoperatif komplikasyonlar, ağn seviyeleri, yara iyileşme 

hızlan, palatal doku kalınlığı açısından karşılaştırmışlar ve verici bölgelerden histolojik 

ve immünakimyasal analiz yapmışlardır. Verici bölge doku kalınlığının daha fazla 

olduğunu, alıcı bölge doku iyileşmesi klinik oarak daha iyi olsa da verici bölge 

iyilesmesinde bir fark olmadığını bildirmişlerdir. 
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Shayestek ve ark. (200) ise TZP ile muamele ettikleri SBG verici bölgesinin 

iyileşmesini histolojik olarak değerlendirdkleri hayvan çalışmasında inflamatuar yanıtta 

artış olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmacılar bu artışı trombositlerin inflamatuar yanıt 

için kemoatraktan olması ile açıklamışlardır. 

Dişhekimliği literatüründe SDG operasyonunda TZP kullanımı ve verici bölge 

kalınlığıyla ilgili bilgi veren çalışma bulunmamaktadır. Ancak literatür bilgileri 

değerlendirildiğinde verici bölge doku kalınlığındaki artışın greft kalınlığındaki artışta 

olduğu gibi TZP'nin fibroblastlar züerindeki proliferatif etkisine bağlanabileceğini 

düşünmekteyiz. 

Palatİnal verici bölgedeki post-operatif ağn değerlendirildiğinde, 

Del Piezzo ve ark. 'nın (57) yaptıklan çalışmada subepitelyal bağdokusu grefti 

operasyonunda 3 farklı greft elde etme yöntemi kullanılmıştır. Tek insizyon, trap door 

ve SDG yöntemini karşılaştırdıklannda hastalar en fazla SDG tekniğinde ağn 

hissettiklerini belirtmişlerdir. 

Brasher ve ark. (36) SDG komplikasyonlan ile ilgili derlemelerinde hastalann 

postoperatif ağn şikayetlerine değinmişlerdir. 

Çalışmamızda gruplar tek tek değerlendirildiğinde her iki grupta da operasyon 

gunu ile diğer kontrollerde V AS skoru istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüş 

göstermiştir (Tablo 4-38-39). Gruplar karşılaştınldığında operasyon günü, 1. hafta ve 2. 

hafta kontrollerinde post-operatif ağn deney grubunda kontrol grubuna göre ileri 

düzeyde anlamlı olarak azalmıştır. 

Kök yüzeyi örtülmesinin yanı sıra, erken dönem iyileşmedeki hemoraji ve 

postoperatif ağn şikayetinin, büzülmenin ve skar dokusu oluşumunun azalması gibi 

nedenlerden dolayı TZP'nin oral yumuşak dokularda uygulanan mukogingival 

operasyonlann başansına etkileri üzerine çalışmalar yapılmaktadır ( 177). 

2007 yılında Yen ve ark (25 I), çift taraflı çoklu defektierin tedavisinde 

trombosit konsantresi + SBG'yi tek başına SBG ile, aynca verici bögelerin tedavisinde 

de trombosit konsantresi ile plaseboyu postoperatif komplikasyonlar, ağn seviyeleri, 

yara iyileşme hızlan, palatal doku kalınlığı açısından karşılaştırrnışlar ve verici 

bölgelerden histolojik ve immünokimyasal analiz yapmışlardır. Verici bölge doku 
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kalınlığının daha fazla olduğunu, alıcı bölge doku iyileşmesi klinik olarak daha iyi olsa 

da verici bölge iyilesmesinde bir fark olmadığını bildirmişlerdir. Postoperatif 

koroplikasyon ve ağrı açısından fark olmasa da histolojik olarak verici bölgede daha az 

enflamatuar hücre ve daha fazla olgunlaşmış kollajen olduğunu tespit etmişlerdir. 

Vastardis ve ark. (220) , bir tarafta serumla ıslatılmış, diğer tarafta TZP ile 

kaplanmış allojenik dermis uyguladıklan çift taratlı dişeti çekilmelerini kıyasladıklan 

çalışmalannda, TZP ile birlikte uygulanan bölgelerde kontrol bölgelerine kıyasla daha 

az ödem, enflamasyon, ağn olduğunu ve allojenik dermis ekspozunun görülmediğini 

bildirmişlerdir. 

iyileşme sırasında ağn meydana gelme sebeplerinden biri dikiş gerginliğidir. 

TZP dokuda tutunmayı arttırdığından (246) ölü boşluğu elimine eder, hemostazı 

hızlandınr ve dikiş gerginlini aza indirir (2). 

Diğer bir ağn sebebi postoperatif ödemdir. Plastik ve rekostriktif cerrahi 

girişimlerinde hematom ve ödem oluşumu post-operatif sıkıntılardan en sık 

rastlananlandır (ı 27). 

Vick ve ark. (22 ı) ise postoperatif ödem ve ekimoz oluşumunu inceledikleri 

araştırmalannda TZP kullanımında ödem oluşumunda istatistiksel olarak anlamlı 

derecede azalma gözlerken ekimoz ve ağn konusunda fark bildirmemişlerdir. 

Marx ve ark. 'nın yanın kalınlık deri greftlerinde topikal sığır trombini ile TZP 

kullanımını karşılaştırdıklan randomize prospektif çalışmalannda TZP kullanılan greft 

alanında %40 daha az ağn bulgusuna rastlamışlardır (ı4ı). 

Konuyla ilgili yayınlanan makaleler değerlendirildiğinde çalışmamızda TZP 

kullanımının ağn üzerine olan olumlu etkisi, postoperatif şikayetlerin çok fazla olduğu 

plastik cerrahi işlemlerde TZP kullanımının ağn üzerindeki azaltıcı etkisi ile 

örtüşmektedir. 
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6. SONUÇLAR 

• Yetersiz yapışık dişeti dikey boyutu varlığında SDG ve SDG+ TZP uygulamalannın her 

ikisi de klinik olarak başarılıdır. 

• İki grupta da operasyon sonucunda plak indeksi ve gingival indeks değerlerinde 

başlangıca göre anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. 

• İki grupta da sondal anabilir cep derinliğinde azalma gözlenmiştir. SDG+ TZP uygulanan 

grupta cep derinliğinde azalma daha fazladır 

• SDG operasyonunda TZP kullanımı tırmanan ataşman miktarını arttırmıştır ancak split

mouth çalışılan grupta bu fark gözlenmemiştir. 

• Klinik ataşman Kazancı SDG+ TZP grubunda daha fazladır ancak split-mouth çalışılan 

grupta bu fark gözlenmemiştir. 

• SDG operasyonunda TZP kullanımı greftin meziyo-distal yönde büzülmesini azaltmıştır 

ancak split-mouth çalışılan grupta bu fark gözlenmemiştir. 

• SDG operasyonunda TZP kullanımı greftin apiko-kuronal yönde büzülmesini 

azaltmıştır. 

• SDG operasyonunda TZP kullanımı daha kalın yapışık dişeti oluşmasında etkili 

olmuştur. Aynı şekilde palatİnal kalınlık artışında da etkilidir. 

• SDG operasyonunda TZP kullanımı palatİnal verici bölgede ağnyı azaltmıştır. 

• İmmünohistokimyasal değerlendirme incelendiğinde TZP kullanımı yara iyileşmesi 

sırasında damarianınayı arttırmıştır. 

ileriki çalışmalarda 

• Çalışma dizaynında defekt seçimi split-mouth olarak sınırlanabilir. 

• Palatİnal verici bölgeden kontrol aylannda örnek alınarak iyileşmesi histolojik olarak 

incelenebilir. 

• TZP'nin damarianma üzerine etkisi göz önüne alındığında mukogingival tedavinin 

kontrendike olduğu ağır sigara kullana hastalarda yara iyileşmesine etkisi 

değerlendirilebilir. 

• Kollajen dokuya özgü pnmer antikorlar yoluyla TZP'nin yara iyileşmesine etkisi 

iyileşmenin damarianma dışındaki basamaklan açısından değerlendirilebilir. 
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FORMLAR 

HASTAT AKİP FORMU I 

OPERASYON GÜNÜ KA YITLARI 

Ad- Soyad: Defekt Bölgesi: 
Yaş: Fenotip: 
Telefon (Ev): Trombosit Sayısı: 

TZP Trombosit Sayısı: 

Mezial Orta Distal 

Plak indeksi 

Gingival İndeks 

Sondalanabilir Cep Derinliği 

Klinik Ataşman Seviyesi 

Dikey Çekilme 

Yatay Çekilme 

Keratinize Dişeti Dikey Boyutu 

Alınan Greftin Boyutlan ( Yatay x Dikey) 

Alınan Greftin Kalınlığı 

Palatİnal Doku Kalınlığı 

Referans Diş Keratinize Dişeti Genişliği: 

Referans Diş Keratinize Dişeti Kalınlığı: 

Kuron Formu: 

Kuron En/Boy: 

* Referans diş üst çene santral di ştir, Pİ ve G İ dışındaki ölçümler mm' dir. 
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HASTA TAKİP FORMU II 

POSTOPERATİF ....... HAFTA/ AY 

Ad-Soyad: Defekt Bölgesi: 

Mezial Orta Distal 

Plak indeksi 

Gingival İndeks 

Sondalanabilir Cep Derinliği 

Klinik Ataşman Seviyesi 

Dikey Çekilme 

Yatay Çekilme 

Palatinal Doku Kalınlığı 

Greft Kalınlığı 

Greft Boyutları (Yatay x Dikey) 

VAS 

* Pİ, Gİ ve VAS dışındaki ölçümler ının'dir 



ETİK KURUL KARARI 

iSTANBUL TIP FAKÜLTESi 
YEREL ETiK KURUL TUTANAGI 

Toplanti Tarihi : 20/12/2006 

Toplanti Yeri Behçet Kütüphanesi Pembe Salon 

Toplanti Say1sı : 12 

Sorumlu araştırıcılığını üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı 
öaretim üyesi Prof. Dr. Aslan Yaşar GÖKBUGET'in üstlendiği, Doktora Öğrencisi Dt.Derya 
ERBIL'in yürüteceği 2006/2124 protokol numaralı "Serbest Dişeti Grefti Uygulamalarında 
Trombositten Zengin Plazma Kullanımının Alıcı ve Verici Bölgedeki Yara iyileşmesi Niteliğine 
Etkileri" başlıklı tez çalışması Araştırma Fonundan Desteklanrnek şartı ile kurulumuzda 
incelendi etik yönden bir sakınca taşımadığı görüldü, uygulamaya konulabileceğine karar 
verildi. 

Prof.Dr. Berrin UMM 

Prof.Dr. Oğuzha~ 
Nöroloji AD. 

Prof.Dr. Pmar SA P 
l.ü. Onkoloji Enstitüsü 

Prof.Dr. Sevinç EMRE 
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Kardiyoloji A. D. 

Prof.Dr. Cahide GÖKKUŞU 
Biokimya AD 
Prof.Dr. Kamil PEMBECi~...c--"r 

Çocuk Sağ. Ve Hast. A.D ~, 
Prof.Dr. Ümit TÜRKOGLU i i .. U1if\ 
Biokimya A.D ,1 lJ\ 
Prof. Dr. Veli UYSAL /\/ 

Anesteziyoloji A.D. 

Prof.Dr. Neşe ÇOLAK 
Iç Hast.A.D. Endok. ve Meta .. Hast. B.D. 

Prof.Dr. Nuran YILDIRIM/yp //.,.. 
Deontoloji ve Tıp Tarihi~ \ 
Prof.Dr. Nurhan ENGINAR 
Farmakoloji ve Kli.F. AD 

Patoloji AD. 

Prof.Dr. Yeşim ERBil 
Genel Cerrahi AD. 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı DERYA Soyadı ERBİL EMES 

Doğ.Yeri TRABZON Doğ.Tar. 04.11.1980 

Uyruğu TC TC Kim No 24197250482 

Email erbil.derya@gmail.com Tel 

Eğitim Düzeyi 

Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yıh 

Doktora İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2011 

Yük.Lis. -

Lisans Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2003 

Lise Özel Antalya Fen Lisesi 1997 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

1 Görevi Kurum Süre (Yıl- Yıl) 

ı. -

2. -
3. -

Yabancı Okuduğunu 
Konuşma* Yazma* 

ÜDS (Diğer) 

Dilleri Anlama* Puanı Puanı 

İngilizce Çok iyi Çok iyi Çok iyi 86,250 -

Almanca Orta İyi Orta - -
.. 

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendırın 

Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puam 78,909 80,850 82,547 

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Office Uygulamalan ıyı 

Apple Machintosh Uygulamaları ıyı 


