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ÖZET 

Haytural Ö. (2011). Kronik Periodontitisli Bireylerde Sigara Kullanımının 
Antienflamatuar Konak Yanıtı ve Kemokinler Üzerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji ABD. Yüksek Lisans/Doktora Tezi. İstanbul. 

Çalışmamızda toplumda yaygın olarak görülen dişeti hastalıklarından biri olan kronik 
periodontitisin oluşumunda konağa özgü bağışık yanıtın sigara içme durumundan ne 
düzeyde etkilendiğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Sigaranın zararlı etkilerinin 
mekanizmasını aydınlatmak için peroenflamatuar konak yanıt, lokal ve sistemik açıdan 
değerlendirilmiştir.  

Çalışmaya, klinik ve radyografik olarak kronik periodontitis tanısı konmuş 30 birey (20 
sigara içen, 10 içmeyen) ve sağlıklı kontrol grubunu oluşturacak 20 birey (10 sigara 
içen, 10 içmeyen) dahil edilmiştir. Bireyler plak indeksi, gingival indeks, sondalanabilir 
cep derinliği, sondalamada kanama ve klinik ataşman düzeyi gibi klinik indeksler ile 
değerlendirilmiştir. Antienflamatuar konak yanıtta görev aldıkları düşünülen; IL-4, IL-
10, IL-13 gibi sitokinlerin ve MCP-1, MIP-1α, MIP-1β ve RANTES gibi kemokinlerin 
düzeylerinin lokal ve sistemik olarak belirlenmesi amacıyla katılımcılardan dişeti oluğu 
sıvısı ve kan örnekleri elde edilmiştir. DOS ve kan örnekleri multiplex sitokin kitleriyle 
Luminex™ cihazında değerlendirilmiştir.  

İstatistiksel analiz için; Mann-Whitney U testi, Student-t testi, Ki-Kare testi ve Fisher’s 
Exact Ki-Kare ve Spearman’s rho korelasyon analizi kullanılmıştır.  

Çalışmamızda kronik periodontitisli bireylerin tüm ağız klinik indeks (Pİ, Gİ, SCD, SK 
ve KAD) ortalamaları sağlıklı bireylerden istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 
yüksek bulunmuştur. Kronik periodontitisli grubun DOS IL-10 ve MIP-1α total miktar 
ve konsantrasyon düzeyleri ile serum MIP-1β düzeyleri, sağlıklı gruptan istatistiksel 
olarak ileri düzeyde anlamlı yüksek bulunmuşken; IL-13 total miktar ve konsantrasyon 
düzeyleri ise kronik periodontitisli grupta sağlıklı gruptan istatistiksel olarak ileri 
düzeyde anlamlı düşük bulunmuştur. DOS RANTES total miktarı periodontitisli 
hastalarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. İki grup arasında, MCP-1, 
MIP-1β total miktar ve konsantrasyon düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık tespit edilmemiştir. IL-10, IL-13, MIP-1α, MIP-1β and RANTES’in serum 
seviyeleri sigara içenler ve içmeyenler arasında anlamlı farklılık yaratmamıştır. Serum 
MCP-1 seviyesi sigara içenlerde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: kronik periodontitis, sigara, immün yanıt, antienflamatuar sitokin, 
multiplex immunoassay. 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: 2216 
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ABSTRACT 

Haytural Ö. (2011). The effect of smoking cigarette on antiinflamatuar immune 
response and chemokines in patients with chronic periodontitis. İstanbul University, 
Institute of Health Science, Department of Periodontology. Doktora Tezi. İstanbul. 
2010.  

This study aims to observe the effect of smoking on the host specific immune response 
in the chronic periodontitis which is a frequent gingival disease. Also it has tried to 
make clear the mechanism of smoking adverse affects in the patients with chronic 
periodontitis by searching local and systemic antiinflamatory host response.  

In this study, 30 patients (20 smoker and 10 nonsmoker) who have diagnosed as chronic 
periodontitis with radiological and clinical evaluation and 20 healthy subject (10 smoker 
and 10 nonsmoker) as control group have included to evaluation. Subjects were 
evaluated with the clinical indexes as plaque index, gingival index, probing pocket 
depth, bleeding on probing and clinical attachment level. Gingival crevicular fluid and 
blood samples have analysed to determine the cytokines as IL-4, IL-10, IL-13 which are 
thought to play role in antiinlamatuar host response and chemokines as MCP-1, MIP-
1α, MIP-1β, RANTES. The gingival crevicular fluid and blood samples have evaluated 
in LuminexTM machine with multiplex cytokine kits.  

Mann-Whitney U test, Student-t test, Ki-Kare and  Fisher’s Exact Ki-Kare test and 
Spearman’s rho correlation analysis were performed for the statistical analysis.  

In our study; all full mounth clinical indexes mean scores were found statistically 
significant higher in chronic periodontitis patients than healthy subjects. While total 
amount and concentration levels of IL-10 and MIP-1α in GCF and levels of MIP-1β in 
serum are statistically significant higher in chronic periodontitis patient than healthy 
subjects; and the total amount and concentration levels of IL-13 in GCF are statistically 
signifcant lower in chronic periodontitis patients than healthy subjects. Also total 
amount levels of RANTES were statistically significant higher in chronic periodontitis 
patients. There was no statistically difference about the total amounts and concentration 
levels of MCP-1 and MIP-1β between two groups. Mean serum levels of IL-10, IL-13, 
MIP-1α, MIP-1β and RANTES could not discriminate between smokers and 
nonsmokers. Smokers showed statistically significantly higher mean levels of MCP-1 in 
serum. 

Key Words: chronic periodontitis, cigarette, immune response, antiinlamatuar cytokine, 
multiplex immunoassay. 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
No: 2216 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Kronik periodontitis (KP) daha çok erişkinlerde görülen, konak savunma 

elemanlarının mikrobiyal faktörler ile mücadelesi sonucu ortaya çıkan, dişler ve 

periodonsiyumu etkileyerek ataşman ve kemik kaybıyla sonuçlanan kronik 

multifaktöriyel bir hastalık olarak tanımlanmaktadır (67) Periodontal hastalıkların 

başlaması ve gelişimde primer olarak mikrobiyal dental plak (MDP) ve bakteriyel 

etkenler rol oynasa da hastalığın gelişimi, şiddeti ve kontrolü birçok faktörden 

etkilenmektedir. Yapılan çalışmalarda, bu faktörler; bakteriyel, yaş, sigara kullanımı ve 

konakla ilgili birtakım risk faktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır (144). Periodontal 

hastalıkların karmaşık yapısı ve sigaranın çok yaygın kullanılmasıyla birlikte sigara 

kullanımının birçok hastalıkta risk faktörü olarak saptanması, periodontal hastalıklarla 

uğraşan araştımacıları bu konuda çalışmaya yönlendirmiştir. Sigaranın periodontal 

hastalıkla ilişkisini inceleyen bugüne kadar yapılmış çalışmalarda, sigara içen bireylerde 

periodontitis riskinin arttığı ve periodontitisli bireylerdeki yıkımın sigara ile daha da 

şiddetlendiği yönünde sonuçlar elde edilmiş; bundan dolayı sigara kullanımı, 

periodontal hastalıkta çok önemli bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır (11, 20, 92, 96, 

157). 

Günümüzde, sigara kullanımının periodontal dokuları, hem lokal hem de 

sistemik olarak etkilediği görüşü geçerlilik kazanmıştır. Sigara içen ve içmeyen 

periodontal hastalığa sahip bireylerin, büyük oranda benzer subgingival mikrofloraya 

sahip olmaları, sigaranın etkisinin konak yanıtındaki değişimler üzerine olduğu 

düşündürtmektedir. Sigaranın periodontal açıdan olumsuz etkileri, damarsal 

değişiklikler, değişmiş nötrofil fonksiyonu, azalmış immunglobülinG (IgG) üretimi, 

azalmış lenfosit proliferasyonu, periodontopatojenlerin prevelansının artması, değişmiş 

fibroblast fonksiyonu ve ataşmanı, mekanik tedavi ile patojenlerin eliminasyon güçlüğü, 

sitokinler ve büyüme faktörleri üzerine etkileri olarak özetlenebilir (113). Sigara 

kullanımının, bir yandan doku yıkıma neden olurken, diğer yandan da bu yıkımı 

engelleyebilecek mediatörleri etkileyerek immun cevabı değiştirdiği düşünülmektedir. 

İmmunolojik olaylar ve enflamasyon sırasında bazı hücreler tarafından hormon 

benzeri polipeptidler sentezlenmektedir. Sitokin olarak adlandırılan bu mediatörler, 

konak yanıtının belirlenmesi, bağ dokusu ve kemik dokusunun dengesinin 
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korunmasında belirleyicidirler. Antienflamatuar sitokinler, proenflamatuar sitokin 

cevabını kontrol eden immun sistemi düzenleyen molekül serisidir. En önemlileri 

interlökin-4 (IL-4), interlökin-10 (IL-10) ve interlökin 13 (IL-13)' dür. Çeşitli 

kemokinlerin ve sitokinlerin üretimini inhibe ederek periodontal hastalığı 

sınırlandırabilmektedirler (219). 

Kemokinler ise enflamasyonun kilit sitokinleridir. Periodontal hastalığın 

başlamasında ve seyrinde görev alırlar. Enflamatuar hücrelere etki ederek onları aktive 

ederler. monosit kemotaktik protein-1 (MCP-1), makrofaj enflamatuar protein-1α (MIP-

1α), makrofaj antienflamatuar protein-1β (MIP-1β) ve regulated on activation, normal 

T- cell expressed and presumably secreted (RANTES)’in kronik periodontitis gibi 

hastalıkların patogenezini değiştirebilecekleri ve alveolar kemik rezorpsiyonuyla doku 

yıkımı uyarımından sorumlu olabilecekleri belirtilmiştir. Bu kemokinlerin dişeti oluğu 

sıvısı (DOS) ve doku örneklerindeki düzeylerinin, klinik ataşman kaybı ve sondalama 

derinliği ile pozitif yönde ilişki gösterdiği saptanmıştır (77). 

Sigara içenlerdeki hızlı doku yıkımından sorumlu immunolojik 

mekanizmalardaki değişiklikler kesin olarak anlaşılamamıştır. Bu tez çalışmasında 

amacımız; kronik periodontitisli hastalarda konağa özgü bağışık yanıtın sigara içme 

durumundan hangi düzeylerde etkilendiğini incelemektir. Bu nedenle, çalışmamızda IL-

4, IL-10, IL-13 gibi antienflamatuar etkiye sahip sitokinler ve MCP-1, MIP-α, MIP-1β, 

RANTES gibi kemokinlerin düzeyleri dişeti oluğu sıvısında ve kanda, sigara içen ve 

içmeyen kronik periodontitisli bireylerde karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. KRONİK PERİODONTİTİS 

Periodontitis, dişleri destekleyen alveol kemiği, periodontal ligament ve sement 

dokusunun yıkımıyla karekterize, patojen mikroorganizmalar ve konak arasındaki 

kompleks ilişkilere bağlı olarak gelişen iltihapsal bağışık yanıtın görüldüğü kronik bir 

hastalıktır (67). Günümüzde, periodontitis etiyolojisinde çevresel ve genetik faktörler 

gibi birçok etkenin yer aldığı ‘‘multifaktöriyel’’ veya yeni bir tanımlama ile ‘‘eko-

genetik ’’ bir hastalık olarak tanımlanmaktadır (16). Periodontitisin en yaygın görülen 

şekli, eskiden erişkin periodontitisi olarak bilinen kronik periodontitistir. Genel olarak 

yavaş ilerleyen bir hastalık olmasına rağmen, diabet, sigara kullanımı, stres gibi konak 

yanıtını modifiye değiştirebilecek sistemik ve çevresel faktörler varlığında daha şiddetli 

bir şekilde ilerleme gösterebilir. Kronik periodontitis daha sık olarak yetişkinlerde 

görülmekle birlikte, yaştan bağımsız olarak mikrobiyal dental plağın kronik birikimine 

cevap olarak çocuklarda ve gençlerde de karşımıza çıkabilir. 

Kronik periodontitisin başlıca klinik ve etyolojik özellikleri, mikrobiyal dental 

plak oluşumu, periodontal enflamasyon, klinik ataşman ve alveol kemiği kaybıdır. 

Ataşman kaybına dişeti çekilmesinin eşlik ettiği durumlarda periodontal cep oluşumu 

görülmeyebilir, hatta sığ bir cepte ataşman ve kemik kaybı devam edebilir.  

Kronik periodontitis bölgeye özel bir hastalıktır. Bu nedenle, subgingival plak 

birikiminin lokal etkisi olarak dişin bir yüzeyinde cep oluşumu, ataşman ve kemik kaybı 

görülürken, diğer bölgeler etkilenmeden kalabilir  

Kronik periodontitis, ağızda etkilenen bölgelerde, eşit hızla ilerlemeyebilir. Bazı 

bölgeler uzun süre stabil kalırken, başka bölgelerde hastalık hızla ilerleyebilir. 

Hastalığın seyrinin hızlandığı bu bölgeler genellikle interproksimal bölgeler, kuron 

kenarları, furkasyon bölgeleri gibi plak birikiminin kolaylaştığı ve kontrolünün 

zayıfladığı alanlardır.  

Kronik periodontitis, ataşman ve kemik kaybının sınırlı bölgede görüldüğü 

lokalize şekli ve daha yaygın olarak görüldüğü generalize şekli olarak ikiye ayrılır. 

Lokalize Kronik Periodontitis: Ataşman ve kemik kaybından etkilenen bölge 

sayısı tüm ağzın % 30’unun altındadır. 
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Generalize Kronik Periodontitis: Ataşman ve kemik kaybından etkilenen 

bölge sayısı tüm ağzın % 30’u veya üzerindedir. 

Kronik periodontitis yaş ilerledikçe, ataşman ve kemik kaybının zaman içinde 

artması nedeniyle daha şiddetli ve yaygın bir hal alabilir. Genellikle, klinik olarak 30’lu 

yaşlar ve üzerinde önem kazanır. Hastalık şiddeti bakımından üçe ayrılabilir. 

Hafif Şiddette Periodontitis: Klinik ataşman kaybı 1-2 mm arasında sınırlı 

kalmıştır. 

Orta Şiddette Periodontitis: Klinik ataşman kaybı 3-4 mm arasındadır. 

İleri Şiddette Periodontitis: Klinik ataşman kaybı 5 mm ve üzerindedir (173). 

2.2. PERİODONTİTİS VE PATOGENEZİ 

Periodontitis; dişi destekleyen dişeti, sement, periodontal ligament ve alveol 

kemiğinden oluşan periodontal dokularda yıkıma neden olan iltihapsal bir hastalıktır. 

İltihapsal periodontal hastalıkların temel etyolojik etkeni MDP ve ürünleridir. Ancak 

konağa ait genetik ve çevresel faktörler de hastalığın oluşmasında etkilidir (185). 

Araştırmacılar, periodontitisin subgingival alanda kolonize bir grup gram (-) 

anaerop mikroorganizma tarafından başlatıldığı ve ilerlerdiği görüşündedir. Bu 

mikroorganizmalar, Porphyromonas gingivalis (Pg), Trepenoma denticola (Td), 

Prevotella intermedia (Pi), Tannerella forsythensis (Tf) ve Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (Aa)’dır (18, 45). Konak ile mikrobiyal faktörler arasındaki 

mücadele dişeti oluğu veya iltihaba bağlı yıkım sonucu dişeti oluğunun derinleşmiş 

şekli olan periodontal cep bölgesinde gerçekleşir. Bu bölge çevre yumuşak dokulardan 

ve kapiller damarlardan kaynaklanan dişeti oluğu sıvısı ile doludur. Dişeti oluğu epiteli 

ve bağlantı epiteli, periodontal dokuları koruyarak bakteri ve bakteri ürünlerinin 

ilerlemesini önleyecek etkili bir bariyer oluştururlar. DOS bu bölgeyi devamlı yıkayarak 

savunma faktörlerinin bölgeye gelmesini sağlar (127). Konak ve mikroorganizmalar 

arasındaki mücadele, konak aleyhine sonuçlandığında mikroorganizmalar ve ürünleri 

önce epiteli daha sonra bağ dokusunu etkilemeye ve yumuşak doku içerisinde 

ilerlemeye başlarlar. Bu sırada epitel, savunma faktörlerinin damar dışına çıkması ve 

dişeti oluğu veya periodontal cebe göç etmesi için gerekli sinyalleri gönderir. Bu 

ilerleyişin devam etmesiyle, periodontal ligament, sement ve alveol kemiği gibi 

periodonsiyumun diğer elemanları da etkilenmeye başlar (145). 
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Son yıllarda yapılan çalışmaların sonuçları, mikroorganizmaların çoğunlukla 

indirekt olarak doku yıkımına neden olduğu yönündedir. Konağın savunma 

mekanizması aynı zamanda doku yıkımında rol oynamaktadır. Mikroorganizmalar ve 

ürünleri konak savunma sistemlerini aktive ederek doku yıkımına neden olurlar. 

Konağın savunma mekanizması aynı zamanda doku yıkımında da etkilidir (185). 

Mikroorganizmaların antijenleri, lipopolisakkaridler (LPS) ve diğer virulans 

faktörleri, konak yanıtını uyararak, iltihabi sürecin başlamasına neden olurlar. Konak bu 

duruma karşı antikorlar ve polimorf nüveli lökositler (PML) ile yanıt verir. Hastalığın 

ilerlemesiyle ortama konak hücrelerinden sitokin , büyüme faktörleri, prostonoid ve 

matriks metalloproteinaz gibi faktörler salınır. İltihaba bağlı değişikler sonucunda kan 

damarları genişler ve geçirgenlikleri artar, lökositler için farklı tipte adezyon 

moleküllerini eksprese ederler. Bu kan damarlarından göç eden nötrofiller savunmada 

yer alan öncelikli hücrelerdir (107, 127, 158). Enflamasyonun ilerlemesiyle epitelde 

başlayan yıkım, bağ dokusu ve alveol kemiğinide etkiler. Sonuçta ortamda zamanı 

gelince yer alan bağışıklık sistemi hücreleri, epitel hücreleri, fibroblastlar ve 

osteoblastlar gibi hücreler, periodontal dokuların savunmasından ve bütünlüğünün 

korunmasından sorumludurlar. Konak savunma hücreleri fonksiyonlarını yerine 

getirirken bir yandan da doku hasarına ve yıkımına yol açabilirler (107). 

Mikroorganizmaların hastalık oluşumunda önemli bir neden oluşturduğu, ancak 

hastalığın ortaya çıkışı için bunun tek başına yeterli olmadığı görüşü 90’lı yıllarda 

ortaya çıkmıştır. Bazı bireylerde periodontopatojenlerin bulunmasına rağmen hastalığın 

klinik belirtileri ortaya çıkmayabilir. Kronik bakteri tehdidi nedeniyle periodontal 

dokular, lokal hücre fonksiyonlarını değiştirebilecek spesifik bakteri ürünlerinin 

etkilerine sürekli olarak maruz kalırlar. Konağın kontrol ettiği bakteri tehdidi, doku 

yıkımının baskın olduğu bir şekle dönüşebilir. Genetik özellikler, sigara kullanımı ve 

çeşitli risk faktörleri hastalık oluşumunda ve şiddetinde belirleyici rol oynayabilirler. Bu 

faktörler, nötrofil-antikor korumasında ve fibroblast fonksiyonlarında değişikliklere 

neden olarak bağ dokusu, alveol kemiğinde yapım yıkım arasındaki denge sistemlerini 

bozabilirler (127). 
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Şekil 2-1: Periodontal Hastalığın Patogenezi 

Bütün iltihabi hastalıklarda olduğu gibi hastalık oluşabilmesi için 

mikroorganizmalara ve hastalığa eğilimli bir bireyin konak yanıtına ihtiyaç vardır. 

Periodontal hastalıklarda diğer hastalıklardan farklı olarak, enfeksiyona neden olan 

bakterilerin iyileşme ile birlikte yok edilememesi veya ortamdan tamamen 

uzaklaştırılamamasıdır. Bu durum periodontal hastalık patogenezinde ve tedavi sonrası 

iyileşme yanıtlarında, çevresel ve genetik risk faktörlerinin büyük önem kazandığını 

göstermektedir (44, 215). 
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2.3. BAĞIŞIK YANIT 

Kendi kalıtsal yapısına yabancı olan maddeleri yani antijenleri ayıredebilen 

canlıların antijenle ilişki kurduklarında oluşan tepkimelerin tümüne bağışık yanıt adı 

verilir. Bellek, özgünlük ve kendinden olmayanı tanıyabilme gibi temel özellikleri 

vardır. Lenfoid organlar ve bağışık yanıtta görevli hücrelerin tümü bağışıklık sistemini 

oluşturmaktadır. 

Doğal ve Kazanılmış bağışıklık olmak üzere iki temel bağışıklık mekanizması 

vardır. 

Doğal Bağışıklık: Doğal direnç olarak da adlandırılan doğal bağışıklık 

savunmanın ilk aşamasını oluşturmaktadır. Doğal bağışıklık spesifik değildir. Yani 

antijeni tanıma zorunluluğu yoktur. Dakikalar içinde ortaya çıkar. Tekrarlayan 

enfeksiyonlara karşı direnç gelişmesi söz konusu değildir. 

Genetik faktörler, anatomik engeller (deri ve mukoza engelleri), biyokimyasal 

faktörler, doku ve vücut sıvıları, kan ve doku hücrelerini kapsamaktadır. 

• Doku ve Vücut Sıvıları: Doğal bağışıklığın en önemli hümoral (sıvısal) bileşeni 

komplemandır. Kompleman sistemi 20 protein bileşeninden ibaret olup, immun 

sistemdeki biyolojik reaksiyonlarda görev alırlar. Bu biyolojik reaksiyonlar 

vasküler geçirgenliğin artması, kemotaksis, opsonizasyon ile fagositoza hazırlık 

ve hedef organizmanın parçalanmasıdır. 

Lenfositlerin ürettiği interferon ise virüsların çoğalmalarını engelleyen bir faktördür. 

• Kan ve Doku hücreleri: Doğal bağışıklığın hücresel yönünü oluşturur. Canlı 

etkenlerin dokuya girmesiyle uyarılır. Olay yerine kandan gelen hücreler 

(nötrofiller) ve doku makrofajları toplanır. Bu hücrelerin mikroorganizmayı 

fagositoz yoluyla (hücre içine alarak sindirme) ya da hücre dışında öldürme 

yeteneği vardır. Makrofajların ayrıca, antijenik özelliklerin T ve B hücrelerine 

tanıtılması gibi edinsel bağışıklığı etkileyen önemli bir fonksiyonu ile, tümöre 

karşı rol oynayan aktivitesi de vardır. Lenfoid dokularda bulunan natural killer 

(NK, doğal öldürücü) adı verilen hücrelerin de bazı tümör hücrelerini, virüsle 

enfekte olmuş hücreleri ve bazı normal hücreleri daha önce duyarlaşmadan 

öldürme yeteneği vardır. 
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Kazanılmış (Edinsel) Bağışıklık: Doğal bağışıklık ile edinsel bağışıklık 

arasında kesin bir sınır yoktur. Birbirlerini tamamlayıcı özelliktedirler. Kazanılmış 

bağışıklık ile sistem ürettiği antikorlar ve aktive edilmiş lenfositlerle spesifik 

organizmaları veya toksinleri ortadan kaldırır. Hümoral ve hücresel bağışıklık olmak 

üzere iki tipi vardır. 

Kazanılmış bağışıklığın en önemli hücresel elemanları B ve T lenfositleridir. B 

lenfositleri hümoral bağışıklık için antikorların üretiminden sorumludur. T lenfositleri 

hücresel immuniteyi yürütecek olan aktive edilmiş lenfositlerden oluşur. 

• Hümoral (Sıvısal) Bağışık Yanıt: Bu tip bağışık yanıttan B lenfositler 

sorumludur. Sıvısal bağışık yanıt, toksin ve virüs nötralizasyonu, antikorların 

üretilmesi, antijen-antikor kompleksi ile aktive olan kompleman sistemi, antijen-

antikor-komplemanın oluşturduğu kompleksin fagositozu ile gerçekleşir. 

• Hücresel Bağışık Yanıt: Bu tip bağışık yanıttan T lenfositler sorumludur. 

Ancak organizmada, yabancı antijenlerin ortadan kaldırılması veya zararsız hale 

getirilmesi için T lenfositler yanında fagositik hücreler (makrofaj ve 

granülositler), doğal öldürücü hücreler (NK hücreleri) ve diğer bazı hücrelerin 

işbirliği, hücresel bağışık yanıt içinde değerlendirilir. Ayrıca antikorlar da zaman 

zaman hücresel bağışıklığa katkıda bulunurlar. (Örn. opsonizasyon, antikora 

bağımlı hücresel sitotoksisite gibi). 

Hücresel bağışıklık olaylarını şöyle sıralayabiliriz: 

� T lenfositlerin antijen sunan hücreler (APC) tarafından sunulan antijenleri 

tanırlar ve uyarılırlar. 

� Uyarılan T yardımcı (Th) lenfositleri aktive olur, çoğalır ve sitokin denen mesaj 

molekülleri salgılarlar. Th lenfositleri tüm bağışık yanıt olaylarının temel 

hücresidir ve immun sistemin yöneticisi durumundadır. 

� Sitokinlerin etkisiyle makrofaj ve granülositler olay yerinde toplanırlar. Bu 

hücrelerin fagositik aktiviteleri hızlandırılır. Ayrıca ortamda özgül antikor varsa 

bu aktivasyon daha da güçlenir. 

� Sitotoksik T lenfositleri (Tc), antijenleri taşıyan hedef hücrelere yönelir ve 

lizisle onları yok ederler. 
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� Th lenfositlerinin yardımı ile B lenfositler harekete geçirilir ve özgül antikorlar 

ortaya çıkar. Antikor işlevleri de olaya katılır. 

� Sitokinlerle aktive olan NK hücreleri de hedef hücreleri öldürürler (1). 

2.3.1. BAĞIŞIK YANITTA ROL OYANAYAN HÜCRELER 
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Şekil 2-2: Bağışık Yanıtta Rol Oynayan Hücrelerin Kökenleri 
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Monositler/Makrofajlar 

Myeloid öncü hücrelerden gelişen 15-20 mikron çapındaki monositler tamamen 

farklılaşmamışlardır, depolandıkları dokularda gelişimlerini tamamlarlar. Monositlerin 

normal kan düzeyi 200-800 hücre/mm3’dür. Kandaki lökositlerin %5-8’ini oluştururlar. 

Dolaşımdaki monositler dokulara geçtiklerinde doku makrofajı adını alırlar ve hidrolitik 

enzim miktarları artar. Fagozitoz kapasiteleri artar, birçok protein ve sitokin sentez 

edebilirler. Çeşitli uyaranlar ile aktive olduklarında, interlökin-1 (IL-1), interlökin-6 

(IL-6), interlökin-8 (IL-8), tümör nekroz faktör-α (TNF-α) gibi proenflamatuar 

sitokinler ve reaktif oksijen metabolitleri, nitrik oksit, trombosit aktive edici faktör, 

lizozim, elastaz, kollajenaz, asit hidrolaz, prostoglandin-E2 (PGE2) gibi mediatörleri 

üretirler. Makrofajlar, bakterilere karşı konak yanıtının yönlendirilmesinde önemli rol 

oyanarlar. Bağışık yanıtın tüm aşamalarında görev alırlar. Makrofajlar tarafından 

üretilen bu proenflamatuar sitokinlerin ve PGE2’nin periodontal hastalık patogenezinde 

etkili olduğu gösterilmiştir (1,3).  

Makrofajlar kompleman veya antikorla işaretlenmiş antijenleri tanıyıp fagosite 

ederler. Aktive olmuş makrofajlar Sınıf II Büyük doku uygunluk kompleksi 

(MHC/Major histocompatibility complex) moleküllerini eksprese ederek T lenfositleri 

tarafından kolay tanınır hale gelirler ve antijen taşıma kapasitelerini artırırlar. CR1, 

CR3, CR4, C5aR ve çeşitli Fcγ resepörleri içerirler. 

IL-10, IL-4 ve TGF-β, makrofajların sitotoksik aktivitesini sinerjik olarak inhibe 

edebilir(1). 

Lenfositler 

9-12 mikron çapında, spesifik immuniteden sorumlu hücrelerdir. Sitoplazmada 

azürofilik (lizozomal) granüller bulunabilir. İnsan vücudunda toplam 1012 kadar lenfosit 

bulunduğu ve hergün yaklaşık 2 milyon yeni T hücresinin ve 20 milyon yeni B 

hücresinin yapıldığı hesaplanmıştır. Lenfositlerin büyük çoğunluğu lenfoid organlarda 

bulunur. Periferik kanda lökositlerin % 20-30’unu lenfositler oluşturur. 

Görünümleri birbirine çok benzeyen ve ışık mikroskobunda ayırt edilemeyen iki 

lefosit tipi vardır. Görevleri ve antijen yapıları birbirinden farklı olmasına rağmen 

aralarında yakın bir işbirliği bulunmaktadır. Sıvısal (antikora dayalı) immuniteyi 
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oluşturan lenfositlere B lenfositleri (B hücreleri), Hücresel (hücrelere dayalı) 

immuniteyi oluşturan lenfositlere T Lenfositleri (T hücreleri) denmektedir (190) . 

a. B Lenfositleri 

Kemik iliği hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşmaktadırlar. B lenfositler sıvısal 

immuniteden sorumlu hücrelerdir. B lenfositleri sentezledikleri immunglobulin 

moleküllerini hücre membranlarında taşırlar ve bu molekül aynı zamanda antijene özgü 

reseptördür. Bu yüzey immunglobülinleri çoğunlukla immunglobülin M/immunglobülin 

D (IgM/IgD) sınıfı yapı gösterirler. Dolaşımdaki B tipi lenfositlerin çok azında 

immunglobülin G (IgG), immunglobülin A (IgA), immunglobülin E (IgE) reseptörleri 

vardır. B tipi lenfositlerin yüzeyinde antijen-antikor kompleksinin oluşumunda önemli 

olan ve Fc reseptörü olarak bilinen IgG molekülünün Fc segmentine özgül reseptörler 

de yer almaktadır. 

B lenfositlerinin, antijen sunucu hücreler ve yardımcı T lenfositleri ile olan 

ilişkilerinde MHC sınıf II yönetimindeki HLA-DR antijenleri rol oynamaktadır. 

Yüzeylerinde IgM/IgD moleküllerini taşıyan B hücreleri, antijenik uyarı 

aldıkları zaman, aktive T hücreleri ve makrofajlardan salınan çoğalma ve farklılaşma 

faktörlerinin (özellikle IL-1, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, interferon) etkisi ile çoğalırlar ve 

plazma hürelerine farklılaşırlar.  

Plazma hücreleri, uyaran antijene spesifik immünglobulin sentezleyen 9-12 

mikron çapında hücrelerdir. IgG için Fc reseptörü ve kompleman reseptörü taşımazlar. 

Plazma hücreleri kısa (2-3gün) süre yaşarlar. 

Plazma hücresine farklılaşmayan bir grup B hücresi spesifik antijenik uyarıyı 

tanıyıp saklayan bellek (memory) hücrelerine dönüşürler. Bunlar istirahat halinde 

kalırlar ve aynı antijenle yeniden karşılaştıklarında süratle çoğalarak immun cevabın 

daha çabuk ve etkin biçimde oluşmasını sağlarlar. 

B hücrelerinin gelişmesi üzerine etkili başlıca sitokinler IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, 

IL-7 ve IL-10’dur (1, 152, 190). 
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b. T lenfositler 

T lenfositleri hücresel tipte bağışık yanıttan sorumludurlar. Kemik iliğinde 

yapılan T öncü hücreler timusta olgun T lenfositleri haline gelirler. Bu olgunlaşma 

sırasında T lenfosit yüzeyinde birçok reseptör yerleşir. 

T hücre yüzeyinde immunglobülin bulunmaz. Bunun yerine antijenleri özgül 

olarak tanıyan T hücre reseptörü=TCR bulunur. T hücreleri immun sistemin en önemli 

hücreleridir. Doğrudan antikora bağlı olmayan, hücrelerin katılıp yönettiği özgül 

immuniteyi oluştururlar.  

Bağışık yanıttaki rolleri açısıdan T hücre topluluğu homojen değildir, yapı ve 

işlev farklılığı bulunan alt gruplara ayrılmaktadır. Tüm T lenfositlerinde bulunan ortak 

yüzey molekülleri (CD2, CD3, CD5 gibi) yanında bu alt gruplardaki farklı yüzey 

moleküller, ayırdedilmelerinde kullanılır. 

T lenfositleri başlıca iki gruba ayrılırlar. 

• Th lenfosit ( T helper = T yardımcı lenfosit) CD4 yüzey molekülü taşır. 

• Tc/s lenfosit ( T cytotoxic/supressor= sitotoksik/baskılayıcı /T lenfosit) CD8 

yüzey molekülü taşır. 

Normal şartlarda CD4:CD8 T lenfositlerinin oranı 2’dir(1, 190). 

• T helper (Th)= (T yardımcı lenfosit)  

Yardımcı ve uyarıcı rolü olan hücrelerdir. CD4 reseptörü taşıyan bu hücreler 

MHC Sınıf II yönetimindeki antijenleri tanımaktadırlar. Th lenfositler; B lenfositlerinin 

ve Tc/s lenfositlerinin aktivitelerini şiddetlendirirler. B lenfositlerine yardım ederek, 

onların plazma hücrelerine dönüşmesini ve antikor sentezlemelerini sağlar. 

İstirahat halindeki Th hücreleri antijenle uyarıldığında, IL-12, IFN-γ ve IL-4 

etkisi altında Th1 ve Th2 fenotipini oluşturacak biçimde çoğalırlar ve farklılaşırlar. 

Th1 altgrup hücreleri, B hücrelerini, yüksek afiniteli Fcγ reseptörlerine ve 

kompleman reseptörlerine bağlanan IgG1 ve IgG3 antikorlarını sentezlemeye yöneltir. 

Th1 hücrelerinin asıl görevi, Th1 tipi sitokinlerle makrofajların fagositoz ve bakterileri 

öldürme yeteneklerini arttırarak enfeksiyonlara karşı savunma sağlamaktır. Th1 

hücreleri, interfereon-γ (IFN-γ), tümör nekroz faktör-β (TNF-β), IL-2, IL-3, granülosit-
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monosit koloni stimüle edici faktör (GM-CSF), tümör nekroz faktör-α (TNF-α) 

sitokinlerini sentezlemektedirler. 

Th2 altgrup hücreleri, B hücrelerini, IgM, kompleman fikse etmeyen IgG4 ve IgE 

sentezine yöneltirler. Bu hücreler, akut ve kronik enflamasyonu ve geç tipte hücresel 

hipersensiviteyi inhibe ederler. Th2 altgrubundaki lenfositler IgE dahil, antikor yapımına 

etkin olarak katılırlar ve eozinofilleri uyarırlar. IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, 

GM-CSF, TNF-α sitokinlerini sentezlemektedirler. Th1 lenfositler özellikle opsonizan 

antikor yapımına yardımcı olmakla birlikte, asıl sitolitik aktive gösterirler (%77’si 

sitolitik aktiviteye sahiptir). Th2’lerin %18’i sitolitik aktiviteye sahiptir. Bu 

özelliklerinden dolayı, Th2 grubunun esas olarak sıvısal immun yanıtın, Th1’ler ise 

hücresel immun yanıtın oluşmasında etkin rol oynamaktadır. Bir grubun sentezlediği 

sitokinler, diğer grubun sentezlediklerini baskılayabilir (1, 152, 190) 

• T cytotoxic/supressor (Tc/s)=T sitotoksik/baskılayıcı Lenfosit 

Öldürücü ve baskılayıcı rolü olan lenfositlerdir. 

T sitotoksik olanlar, virüs, bakteri ve parazitlerle enfekte hücrelere, transplante 

edilen doku ve organ hücrelerine, organizmaya zararlı veya yabancı hücrelere saldırarak 

öldüren hücrelerdir. Bu hücreler hedef hücrelere, yüzeylerindeki spesifik reseptörler 

aracılığıyla bağlanırlar ve onların membranlarının bütünlüğünü bozup hücreyi lizise 

uğratarak öldürüler. Yine bu olay MHC uygunluğu ile sınırlandırılmıştır. 

Sitotoksik T lenfositlerinde immunglobulinler için Fcγ reseptörü bulunmaz. Bu 

nedenle antikora bağımlı hücresel sitotoksisite göstermezler. 

T supressor/baskılayıcı olanlar ise sitotoksik ve Th hücre etkinliğini 

baskılayarak bağışık yanıtın aşırıya kaçmasına izin vermez ve dengede kalmasını 

sağlarlar. 

Sitotoksik hücreler başlıca IL-10 ve IFN-γ üretirlerken, baskılayıcı hücreler ise 

IL-4 üretirler. 

Bağışık yanıtın düzenli çalışması için Th/Ts lenfositleri arasındaki oranın 

dengede bulunması gerekmektedir. Bu dengenin CD4 reseptörü içeren Th lenfositleri 

yönünde değişmesi otoimmun hastalıkların oluşmasına, CD8 reseptörü içeren Ts 
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lenfositler yönünde değişmesi bağışık yanıt eksikliği ve bağışık sistem bozukluğu 

hastalıklarının oluşmasına yol açmaktadır (190). 

Doğal Öldürücü (NK=Naturel Killer) Hücreler 

Lenfoid hücreler arasında, enfekte ve yabancı hücreleri öldüren, T ve B 

lenfositlerinden farklı yapıda (yüzey immunglobülin ve T hücre yüzey reseptörü 

olamayan) büyük granüllü lenfosit de denilen 12-15 mikron büyüklüğündeki 

hücrelerdir. 

NK hücreleri, önceden tanıyıp duyarlı hale gelmeden hedeflediği hücreleri 

doğrudan tahrip edebilme özelliğine sahiptir. Hedef hücreler genellikle mantar, parazit, 

bakteri özellikle de virüsle enfekte hücreler ile tümör ve transplante doku hücreleridir. 

Hedef hücrelere doğrudan saldırarak sitolitik etki yaparlar. Fagositik aktiviteleri 

yoktur. Ancak, IgG için Fc reseptörü taşıdıklarından antikora bağımlı hücresel 

sitotoksik etki de gösterebilirler. 

NK hücrelerinin efektör fonksiyonları MHC sınıf I glikoproteinleri ile kontrol 

edilir. İnsan NK hücrelerinde, bu glikoproteinleri bağlayan, Ig domenlerine sahip 

spesifik reseptörler (p58, NKT4 ve NKB1) vardır. Bunlar uygun MHC sınıf I 

molekülleri için, NK hücrelerinde bulunan öldürücü inhibitör reseptörleridir (KIR/ 

Killer inhibitory reseptors). Öldürücü inhibitör ve öldürücü aktive edici reseptörleri 

(Killer activating reseptors/KAR) yardımıyla hedef hücreleri tanıyarak yok ederler 

(MHC sınıf I molekülleri ile ilişkili antijenler). MHC sınıf I moleküllerini tanıdıkları 

için bu molekülleri eksprese eden hücreler dokunmazlar. Buna karşın viral enfeksiyon 

veya malign transformasyon nedeniyle hücrelerin sınıf I yetmezliği gösterdiği 

durumlarda NK hücreleri bu hücrelere saldırır. NK hücreleri, sağlıklı ve hasta hücreleri 

sınıf I antijenlerini eksprese edip edememelerine bağlı olarak ayırmaktadır. 

NK hücreleri immun yanıtta önemli olan interferon gamma (IFNγ) ve tümör 

nekroz faktörü (TNF) gibi sitokinleri salgılamaktadır. 

NK hücreleri Tc lenfositlerinden farklı olarak sitotoksik etkileri için hedef 

antijenle doğrudan kontakt kurmazlar. IgG antikorları ile tutulmuş hedef antijenleri, 

yüzeylerinde bulunan CD16 ile tanır ve yok ederler (Antikora bağımlı hücresel 

sitotoksisite) (152, 190). 
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Nötrofiller (Polimorfonükleer Lökositler=PMNL) 

Nötrofiller dolaşımda bulunan tüm lökositlerin 2/3’ünü oluştururlar. Normal kan 

düzeyleri 4000-8000 hücre/mm3’dür. Çok lobüllü hücre çekirdeğine sahiptir ve hücre 9-

10 µm büyüklüğündedir. Nötrofiller iki tip granül içerirler. Bazı tip nötrofiller hidrolaz, 

myeloperoksidaz ve lizozim içeren azürofilik (nonspesifik) granüllü, diğerleri ise 

laktoferrin, alkalen fosfotaz ve lizozim molekülleri içeren özgül granüllü hücrelerdir. 

Nötrofiller mikroorganizmaları fagosite ederek fagozomları oluştururlar. Bu 

fagozomların sitoplazmik granüllerle birleşerek oluşturduğu fagolizozomlar içerisindeki 

enzim aktivitesi ve metabolik aktivitedeki artış ile mikroorganizmalar yok edilir. Bu 

hücre içi yolu oluştururken, granül içeriklerinin ekstrasellüler sıvıya boşaltılarak 

fagozomun yok edilmesi hücre dışı yolu oluşturur. Bu yöntem komşu hücrelerin de 

zarar görmesine yol açabilir (246). 

Nötrofiller, IgG’nin (özellikle IgG1 ve IgG3) Fc parçası ve C3b için spesifik 

yüzey reseptörleri ve kemotaktik reseptörler taşırlar. Bu reseptörler, nötrofillerin iltihabi 

yanıta katılmasını, yabancı molekülleri ve hücreleri fagosite etmesini sağlar. 

Nötrofillerin yapımı başlıca IL-1, IL-3, GM-CSF, Granülosit koloni stimüle edici faktör 

(G-CSF) gibi sitokinlerle uyarılır. 

Dişeti oluğu, bağdokusu ve birleşim epitelinde yeralan hücrelerin birçoğunu 

nötrofiller oluşturmaktadır. Normal dişetinde sağlıklı ve düzenli bir nötrofil akışı vardır. 

Nötrofiller gingival pleksusdan dişeti oluğuna geçerler ve akut enflamatuar cevabı 

başlatarak bakterilere karşı ilk savunma mekanizmasını geliştiriler.  

Nötrofiller için kemotaktik etki oluşturan ajanlar, kompleman aktivasyonu 

sırasında açığa çıkan protein fragmanları (C5a), fibrinolitik sistemden açığa çıkan 

faktörler, diğer lökosit ve trombositlerden salınan ürünler ve bakteri ürünleridir. 

Nötrofillerin görevleri, mikroorganizmaların, yabancı maddelerin, doku yıkım 

artıklarının fagositozu ve akut faz cevabının oluşamasına katkı olarak özetlenebilir (184, 

246). 

Eozinofiller 

Kandaki lökositlerin %2-3’ünü oluştururlar. Normal kan düzeyleri 50-300 hücre 

mm3’dür. Alerjik ve paraziter hastalıklarda sayıları artar. Eozinofiller, mast hücreleri ve 

bazofillerden salınan kemotaktik faktörlerle enflamasyon alanına yönelirler. Zayıf 
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ameboid ve düşük fagositoz yetenekleri vardır. Oluşturdukları etkin oksijen 

metabolitleri ve hedef hücre membranında oluşturdukları osmotik sitolize neden 

olabilen hasarlayıcı etkilerle parazitlere karşı mücadelede yer alırlar.  

Eozinofiller spesifik reseptörleri aracılığı ile immünglobülin (IgE, IgG2, IgA) ve 

kompleman bağlayabilirler. Ayrıca sitokinler (IL-3, IL-5, GM-CSF) için de reseptörleri 

bulunur. Eozinofiller, histaminaz ve arilsülfataz gibi faktörler salgılayarak, mast 

hücreleri tarafından salgılanan histamini inaktive ederler. Böylece eozinofiller iltihabi 

yanıtı baskılar ve granülosit göçünü azaltırlar. 

Yapımları başlıca IL-3, IL-5, GM-CSF gibi sitokinlerle uyarılır (1). 

Bazofiller ve Mast Hücreleri 

Bazofiller, sitoplazmaları bazen çekirdeği örtebilen iri mavi-mor granüllerle 

dolu hücrelerdir. Bazofiller dolaşımda çok az sayıdırlar (0-100 hücre mm3). Bazofiller 

yavaş ameboid hareket ve zayıf fagositik aktivite gösterirler. Bazofillerin ve mast 

hücrelerinin granüllerinde esas olarak heparin ve bazı enflamasyon mediatörleri 

(histamin, kondroitin sülfat, tripta, kimotripsin, karboksipeptidaz, eozinofil ve nötrofil 

kemotaktik faktörler) bulunmaktadır. Ayrıca mast hücreleri TNF-α ve lökotrien C4 gibi 

mediatörler sentezlerler. Kompleman elamanları (C3a ve C5a), IgG ve IgE antikorları 

için reseptörler içerirler. Bu reseptörlerin uyarılmasıyla damarların genişlemesine ve 

geçirgenliğinin artmasına neden olan vazoaktif maddeler salınır. Bu özellikleri 

nedeniyle anafilaksinin başlıca hücreleridir. 

Mast hücreleri dolaşımda bulunmazlar. Mast hücrelerinde fagositik aktivite çok 

zayıftır. İki tip mast hücresi vardır. Bağ dokusu mast hücreleri vücudun her yerinde 

yaygın olarak bulunurlar. Mukozal mast hücreleri ise, esas olarak akciğer ve barsak 

mukozasında yer alırlar. Bazofiller ve mast hücreleri, yüzey reseptörleri aracılığıyla IgE 

bağlayabilirler.  

Mast hücrelerinin yapımı başlıca, IL-3, IL-4 ve IL-10 tarafından uyarılabilir (1). 

Trombositler 

1-3 mikron çapında, çekirdeksiz, plastik yapıda hücrelerdir. Kemikiliğinde ve 

akciğerlerde megakaryosit sitoplazmasının bölünmesiyle oluşurlar. Kandaki sayıları 150 

bin-400 bin µl arasındadır. 
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Trombosit granüllerinde bol miktarda serotonin, epinefrin, adenozin difosfat 

(ADP), Ca++, K+, pıhtılaşma faktörleri, enzimler, tromboksan A2, PGE1, PGE2 gibi 

prostoglandinler bulunur. Damar endoteli hasarlanınca, trombositler ortaya çıkan 

kollajene yapışırlar ve damar geçirgenliğini arttıran ürünler açığa çıkararak komplemanı 

ve lökositleri aktive ederler. 

Trombositler pıhtılaşmada görev almaları nedeniyle  immun sistemin asıl 

hücreleri içinde bulunmazlar. Ancak aktiviteleri ile enflamasyonun belli dönemine 

katılarak reaksiyonların şiddetlenmesine neden olmalarından dolayı bu bütünlük arasına 

alınmışlardır (1). 

Bağışıklık Sisteminin Çözülebilen Mediatörleri 

Bağışık yanıtın oluşumunda çok çeşitli moleküller görev alır. Bunlar lenfositler 

tarafından üretilen antikorlar ve sitokinler ile serumda normal şartlarda da mevcut olan 

diğer moleküllerdir. Bu proteinlerin bazılarının serum konsantrasyonları enfeksiyon 

sırasında hızlı bir şekilde artar. Bu nedenle bunlara akut faz proteinleri adı verilir. 

Antikor, kompleman, sitokin ve akut faz proteinleri (C reaktif protein) gibi moleküller 

fagositozu kolaylaştırırlar (171,183). 

a.Kompleman Sistemi 

Vücut sıvılarındaki koruyucu faktörlerin en önemlisi komplemandır. 

Kompleman, serumda bulunan ve globulin yapısında, ısıya duyarlı, yaklaşık 20 serum 

proteininden oluşan bir sistemdir. Kompleman, antijen - antikor bileşiğine bağlanarak 

aktif hale gelir. Bu yolla hücre erimelerine yol açar. Ayrıca değişik yollarda aktive 

olarak organizmanın savunmasında yer alır. 

Kompleman sistemi; normal serum globülinlerinin %10'unu oluşturur. 

Kompleman "C" şeklinde gösterilir. Parçaları ise C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 

'dur. Ayrıca bu parçaların alt birimleri veya reaksiyon sırasında açığa çıkan ara ürünler 

de vardır. (C3a, C5a, C3b gibi ve hepsi yaklaşık 20 kadar.) 

Komplemanın etkisi onu oluşturan proteinlerin, zincirleme olarak aktive 

olmasıyla tümünün katıldığı enzimatik bir reaksiyon şeklindedir. Kompleman, 

plazmada bulunan önleyici maddelerle kontrol altında tutularak serumda inaktif halde 

bulunur. Kompleman aktivasyonu iki şekilde olmaktadır. Doğal olarak 
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mikroorganizmalar tarafından C3 aktivasyonuyla başlatılan ve C9 aktivasyonuyla 

sonlanan şekle alternatif yol; antikorların antijenlerle oluşturduğu kompleksler 

tarafından C1q aktivasyonu ile başlatılan ve C9 aktivasyonuyla sonlanan şekle klasik 

yol denilmektedir.  

Komplemanın; bakteri lizisini, fagositer hücrelerin kemotaksisini ve bakteri 

opsonizasyonunu sağlayan üç temel görevi vardır. Mast hücrelerinin degranülasyonunda 

ve damarsal geçirgenliğin artmasında da etki gösterir (171). 

b.Sitokinler 

Sitokinler iltihap ve immun yanıtın başlangıç ve etkin aşamalarında rol oynayan 

hücreler tarafından salınan ve bunların veya diğer hücrelerin aktivitelerini düzenleyen 

çözünebilir düşük moleküler ağırlıklı (20-30kD) protein ya da gilikoproteinler olarak 

tanımlanmıştır. Sitokinler hedef hücreler üzerindeki spesifik reseptörlere bağlanarak 

etkilerini gösteririler (125, 183). 

Sitokinler antijen için spesifik olmamakla beraber antijenin, ortaya çıkan sitokin 

profilinin oluşmasında yönlendirici etkisi olabilir. Oluşmaları, hedef hücreleri 

etkilemeleri için çoğunlukla bir stimülasyonu gerektirirler; kendi aralarında agonist ve 

antagonist etkileşimler gösterebilirler (125). 

Pek çok farklı hücre tipi çeşitli uyaranlara cevap olarak sitokin üretebilmektedir. 

Sitokinler hücresel kaynaklarına göre de isimlendirilebilmektedir; lenfositler tarafından 

üretilen sitokinlere lenfokin, monositler tarafından üretilenlere monokin, kemotaksiste 

etkili olanlara kemokin, lökositler arasında etkileşim yapan sitokinlere interlökin (IL) 

denilmektedir. Bazı sitokinlerin çeşitli hücre tipleri tarafından salınabildiğinin 

anlaşılması üzerine hücresel kaynağa göre sınıflamadan vazgeçilmiştir. 

Sitokinlerin tanımlaması ve karekterize edilmesi çeşitli isimlendirme ve 

sınıflandırma sistemlerine göre yapılmştır. Sınıflama fonsiyonel benzerliklerine ve etki 

mekanizmalarına göre yapılmaktadır. Sitokinler başlıca şu ana gruplara ayrılmaktadır: 

1- Büyüme faktörleri (örneğin; epidermal büyüme faktörü (EGF), platelet kaynaklı 

büyüme faktörü (PDGF), insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) ) 

2- Lenfokinler (örneğin; IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-

9, IL-10) 
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3- Koloni stimüle eden faktörler (örneğin; (kGM- CSF), granülosit CSF, eritro 

protein (EPO)) 

4- Transforme edici büyüme faktörleri ( örneğin; TGF-α, TGF-β)  

5- Tumor nekroz faktörleri (TNF-α, TNF-β) 

6- İnterferonlar (IFN-α, IFN-β, IFN-γ) (95). 

Sitokinlerin etkileri sistemik veya lokaldir. Bazıları belli hücreler tarafından 

kana ve çeşitli hücresel sıvılara salgılanıp vücudun diğer bölgelerindeki hücresel 

reseptörlere bağlanarak klasik hormon gibi davranırlar. Diğer sitokinler daha lokalize 

olmuş etkiler gösterirler. Bunlar otokrin (sitokinin salgılandığı hücreye etki etmesi) 

veya parakrin (belli bir hücre tarafından salgılanan sitokinin yakınındaki komşu hücreye 

etkisi) etkilerdir. Sitokinler 10¯10-10 -15 M konsantrasyonlarda biyolojik olarak aktiftirler 

(94). 

Sitokinler, genel olarak birbiri ile ilişkili; başlıca aşağıdaki etkinlikleri 

gösterirler: 

1- Lenfoid hücrelerin ve diğer bazı hücrelerin çoğalma ve farklılaşmasını sağlamak 

2- İmmun cevabı şiddetlendirerek veya baskılayarak immun sitemi düzenlemek 

3- Enflamasyon olaylarına katılan hücreleri aktive etmek, reaksiyon yerine 

toplayarak orada tutmak, çeşitli biyolojik etkinlikler göstermek 

4- Kemikiliğine etki ile hematopoietik regülasyona katılmak 

5- Bazı hipofiz hormonlarının ve diğer biyolojik maddelerin sentez ve salınımlarına 

neden olmak 

6- Ateş ve akut faz cevabını oluşturmak 

7- Antiviral etkinlik ( bazı sitokinler için) 

Sitokinler immun cevapta yer alan bütün hücre fonksiyonlarını etkilemekte ve 

hastalıkların patogenezinde önemli rol oynamaktadırlar. Uygun sitokinlerin üretimi, 

koruyucu immunitenin gelişmesi için gereklidir, ancak uygun olmayan sitokinler 

üretilirse, destrüktif veya progresif hastalık oluşabilir. Bununla birlikte immun sistemin 

patojene özel doğru cevabı nasıl seçtiği ise açık değildir. Sitokinler önce birbirlerini 

uyararak, sonra hücre yüzey reseptörleriyle etkileşime girerek ve daha sonra da hücre 
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fonksiyonu üzerine sinerjik veya antagonist etki göstererek bir ağ içerisinde çalışırlar 

(219). 

Sitokinler ve prostaglandinlerin lokal seviyelerinin enflame dişeti dokusundan 

alınan mononükleer hücrelerde Ig üretimini düzenledikleri bulunmuştur (101). 

Periodontal dokularda plazma hücreleri ve lenfositlerin birikmesi sonucu, sitokinlerin, 

periodontal patolojik değişikliklere yol açtığı saptanmıştır. Hücresel mekanizmalar ve 

sitokinlerin salınımı, periodontitiste gözlenen enflamatuar olayların başlaması ve 

ilerlemesine yol açabilir (176). Lokal olarak üretilen sitokinlerin periodontitiste görülen 

bağdokusu ve kemik yıkımından sorumlu olduğu ve sitokinlerin etkilerinin büyük bir 

oranda konsantrasyonlarına, lezyonda görüldükleri zamana ve inhibitörlerinin 

aktivitesine bağlı olduğu düşünülmektedir (74). 

2.3.2. PERİODONTAL HASTALIK İMMUNOLOJİSİ 

Dişeti sürekli bakteriyel ve mekanik irritasyonlarla karşı karşıyadır. Bu 

irritasyonlar karşısında dokuların sağlığını koruması için birtakım savunma 

mekanizmaları bulunmaktadır. Dişeti epiteli, bakteriler ve ürünleri için yarıgeçirgen bir 

bariyer oluşturmakta ve aynı şekilde serum komponentlerinin dişeti oluğuna geçişine 

olanak tanımaktadır. 

Periodontitis enfeksiyöz bir hastalıktır. Bakteriler ve ürünleri bağlantı epitelini 

geçerek altta bulunan bağ dokusuna penetre olurlar. Bağlantı epitelinin hemen altındaki 

küçük kan damarlarında inflamasyon başlar ve kapillerin çevresindeki damarlardan 

lökositler dışarı çıkarak, özellikle nötrofiller, bağlantı epiteli yoluyla dişeti oluğu veya 

periodontal cep içerisine göç ederler. Kan damarları çevresindeki kollajen ve diğer 

ekstrasellüler matriks içeriği kaybolur. Supragingival plak dişeti oluğunda apikal yönde 

ilerledikçe, bağlantı epitelinin kuronalinde yer alan hücreler çoğlamaya başlarlar ve 

periodontal cep oluşur. Enfeksiyon ilerledikçe bağlantı epitelinin apikalindeki hücreler 

de çoğalarak kök yüzeyi oyunca apikal yönde ilerler ve sulkus epiteli ülsere bir cep 

epiteli haline gelir. Erken dönemlerde lenfositlerin özellikle T(Th1 ve Th2) ve B 

hücrelerinin baskın olduğu lökosit infiltrasyonu görülür. Daha sonraları lezyon B 

hücrelerince baskın hale gelmesine rağmen, ortamda aktive olmuş T hücreleri, 

makrofajlar ve nötrofiller de bulunmaktadır. B ve T hücreleri alt gruplarına 

farklılaşırlar. B hüreleri antikor üreten plazma hücrelerine dönüşür. Hastalığın 
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ilerlemesiyle, periodontal cep derinleşir, dişetinin ekstrasellüler matriks bileşimi ve 

periodontal ligament yıkılır, alveol kemiği rezorbe olur (184, 185). 

Periodontal hastalığın oluşumundaki bu immunolojik olayları aşağıdaki başlıklar 

altında daha ayrıntılı inceleyebiliriz: 

2.3.1.1 Akut Bakteri Atağı 

Dişeti epiteli, oluk epiteli ve bağlantı epiteli bakterilerin ve bakteri ürünlerinin 

periodontal dokulara penetrasyonunu engellemek için etkili bir bariyer oluştururlar. 

Tükürük, ağız boşluğunu devamlı yıkayarak, bakterilerin agregasyonunu ve 

öldürülmesini sağlayan spesifik antikor ve agglütininleri sağlayarak koruyucu etki 

oluşturmaktadır. Dişeti oluğu sıvısı da, oluk/cep içerisini devamlı yıkar ve subgingival 

flora bakterileriyle savaşta kullanılacak olan serum kaynaklı antikorlarla kompleman 

proteinlerini sağlar. Epitelin ve ekstrasellüler matriks içeriğinin hızlı turnoverı 

mikroorganizmalardan zarar gören hücre ve dokuların yenilenmesini sağlamaktadır. 

Sağlıklı bağ dokusu yüksek oranda organize olmuş kollajen fibriller,elastin 

fibriller, proteoglikan ve albumin gibi serum kaynaklı komponentler içermektedir. 

Fibroblastlar düzenli bir şekilde dağılmışlardır ve az sayıda makrofaj, lökosit ve 

özellikle plazma hücresi izlenir fakat enflamatuar hücrelerin odağı gözlenmez (127). 

Sağlıkta, dişeti epiteli çeşitli bakteriyal ürünlerle karşı karşıyadır. Dişetinin 

sağlıklı olduğu durumda, diş yüzeyine erken kolonize olan bakteriler genellikle dişeti 

kenarına komşu bulurlar. Bu bakteriler, gram(+) fakültatif streptokoklar ve 

Actinomyces türleri, Gram-negatif kapnofilik Capnocytophage türleri ve gram negatif 

anaeroblar, Fusobacterium nucleatum ve Prevotella intermedia’dan oluşmaktadır (146). 

Mikrobiyal ajanlar, bağlantı epitelini geçebilek aşırı miktarlarda metabolit 

salgılarlar. Bunlar dokular için toksik olan butrik ve propionik asit gibi yağ asitleri, 

lökositler için kemoatraktan özelliği olan peptidler ve gram (-) bakteri LPS’dir (130, 

255). Bunlar ve IL-1, PGE2, matriks metalloproteinazları (MMP) gibi proenflamatuar 

mediatörler bağlantı eğitelini geçerek bağ dokusuna ulaşırlar (2). Bu mekanizma ile 

damarlarda enflamasyon belirtileri ortaya çıkar ve lökositleri mikrobiyal plağa 

yönlendiren kemoatraktan sinyaller sağlanmış olur. LPS’ler gibi diğer bakteri ürünleri 

bağ dokusundaki çeşitli hücrelerden enflamatuar mediatörlerin üretilmesini ve 

salgılanmasını sağlayarak, endotel hücrelerini direkt ya da indirekt aktive ederler. 



 22

Bunlar mast hücrelerinden salınan histamin, prostoglandinler, IL-1β gibi sitokinler ve 

MMP’lerdir. LPS’ler kinin üretimini uyararak indirekt olarak kompleman sistemini de 

aktiflerler. 

Periodontal bakteriler, keratinositleri aktive ederek çeşitli enflamatuar 

mediatörlerin salınıma neden olurlar. 

Genel olarak epitel hücreleri IL-1α, IL-β, (GM-CSF), IFN-β, TNF-α, TGF-β, IL-

3, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-11 ve IL-12 gibi çok sayıda sitokin salgılamaktadır. Bu 

sitokinler endotel hücreler üzerindeki adezyon moleküllerini aktive etmekte ve yine bu 

hücrelerden otokrin etkiyle sitokin salınımını arttırmaktadır. 

Sonuç olarak bu aşamada bakteri ürünlerine karşı konak tarafından oluşturulan 

epitelyal ve nöral bir yanıt söz konusudur (127, 184). 

2.3.1.2. Akut İltihabi Yanıt 

Bağlantı epitelindeki proenflamatuar uyaranların oluşmasını takiben, 

enflamatuar cevabın erken aşamasında subepitelyal damarların geçirgenliği artar, 

lökosit hücre adezyon molekülleri eksprese ederler ve lökositler için aktive edici ajanlar 

salarlar. Akut faz proteinleri de dahil olamak üzere plazma içeriğinin DOS’a geçişi, 

lökositlerin damar dışına çıkışıyla perivasküler bağ dokusunda infiltrasyon 

oluşmaktadır. LPS’lerin ve IL-1β, TNF-α gibi sitokinlerin varlığında, endotel hücreleri 

aktive olur. Mikrosirkülasyonun gerçekleştiği damarlarda enflamasyonla birlikte 

dilatasyon gerçekleşir ve kan ile dolarlar, kan akımı yavaşlar. Endotel hücreleri 

birleşimi aralanır ve proteinden zengin sıvı ekstrasellüler matrikste birikir. Dokulardaki 

artmış plazma, komplemanın ve plazminin lokal aktivasyonuna sebep olur.  

Damar iç yüzeylerinde ortaya çıkan reseptörlerden önce E Selektin sonra ICAM 

ile yavaşlayıp damar iç yüzeyine tutunan lökositler, damar dışına çıkmaya 

başlamaktadır. Özellikle de nötrofiller bağ dokusu ve bağlantı epitelinden gelen 

kemoatraktanlarla, mikrobiyal plak ve dişeti dokusu arasında bariyer oluşturmak üzere 

hareket ederler. Bu hücreler fagositoz ve bakterileri öldürme özellikleriyle, subgingival 

plağın apikal ve lateral yayılımını önlerler. Mokozal keratinositler, nötrofillerin ortama 

göçünde çok IL-8 ile ICAM-1 eksprese ederek önemli bir rol oynarlar. IL-8’in 

nötrofillere etkisinin doza bağlı olduğu gösterilmiştir. Düşük konsantrasyonda hücre 
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göçünü uyarırken, yüksek konsantrasyonlarda aktibakteriyal mekanizmalarını aktive 

eder.  

Nötrofillerin çoğu dişeti dokusundan oluk sıvısına göç ederken, çok sayıda 

mononükleer hücre de (özellikle makrofajlar) perivasküler bağ dokusunda kalarak lokal 

enflamatuar infiltratı oluşturmakta ve aktive olmuş bu hücrelerden monosit 

kemoatraktan proteinin de dahil olduğu çok sayıda mediatör salınmaktadır. 

Özet olarak bu aşamada bakteri ürünlerine karşı koruyucu bir yanıt meydana 

gelmektedir. Aktive olmuş adezyon moleküllerinin etkisiyle nötrofillerin damar dışına 

göçü, serum proteinlerinin damar dışına çıkışı ve dokularda aktivasyonu, epitel hücre 

proliferasyonu ve mononükleer hücrelerin dokularda toplanması söz konusudur (127). 

2.3.1.3. Bağışık Yanıt 

Bakteriyel ürünler ve epitel kaynaklı sitokinler immun yanıtı şekillendirecek 

olan dokulardaki lokal mononükleer hücreleri aktive ederler. 

Sağlıklı dişetinde çok az sayıda makrofaj bulunmaktadır. Gingivitis ve 

periodontitiste makrofajların sayısı artmasına rağmen dokulardaki yoğunluğu diğer 

hücrelere göre daha azdır. Enflamasyon başladıktan sonra, mononükleer hücreler 

endotelyal hücrelerin eksprese ettiği endotelyal hücre adezyon molekülü-1 ve vasküler 

hücre adezyon molekülü-1’e bağlanarak ekstravasküler eksudaya çıkarlar. 

Akut enflamatuar cevabın başlamasıyla, B ve T lenfositleri dokularda baskın 

hale gelir. Antijen ve sitokinlerin etkisiyle T hücreleri CD4+  ve CD8+  altgruplarına, B 

hücreleri ise antikor üreten plazma hücrelerine dönüşür. Böylece bir önceki akut iltihabi 

yanıt safhasında aktive olan makrofajlara ve serum proteinlerine ek olarak T hücreleri, 

B hücreleri ve plazma hücreleri de belirgin şekilde dokularda yer alır. 

Makrofajlar IFN-γ, TNF-α, TGF-β, IL-1α ve IL-1 β, IL-6, IL-10, IL-12, IL-15, 

MCP-1, MIP, RANTES gibi sitokinlerle birlikte MMP ve PGE2 üretirler. Monositlerden 

salınan, IL-1β, TNF-α ve PGE2 periodontal lezyonlarda yüksek oranda bulunur ve 

hastalığın patogenezini etkiler. Bu mediatörlerin etkisiyle daha fazla lenfosit ve monosit 

bölgede toplanmaktadır. 

Aktive makrofajlardan salınan MMP, PGE2 ve çeşitli sitokinler ortamı kollajen 

yıkımına hazır hale getirir. MMP’ler ve onların doku inhibitörleri ekstrasellüler 
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matriksin yıkımda önemli rol oynarlar. Yine makrofajların salgıladğı IL-1β periodontal 

ligament ve bağ dokusu fibroblastlarından kollajenaz sentezini arttırır, kollajen sentezini 

azaltır. 

Yine makrofajların aktivasyonuyla antijen spesifik CD4+ T lenfositleri sitokin 

üreten T hücrelerine dönüşürler. Aktive olan T hücrelerinden çok sayıda sitokin (IL-2, 

IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, TNF-α, TGF-β, IFN-γ) ve bir çok kemotaktik 

madde (MCP-MIP) ortama salınır. 

Plazma hücreleri dokularda çoğalarak immunglobülinleri (IgG) ve sitokinleri 

(IL-6, TNF-α) üretirler. Ayrıca polimorfonükleer lökositlerin bazılarıda IL-1α, IL-1β, 

IL-6, IL-8, TNF-α, lökotrienler ve MMP’leri salgılarlar. 

Enflamasyonlu periodontal dokulardaki prostoglandinlerin ve lökotrienlerin asıl 

kaynağı aktive makrofajlar olmakla birlikte fibroblastlar gibi diğer hücrelerde 

üretimlerini yaparlar. Prostoglandinler özellikle PGE2, periodontitisteki başlıca alveol 

kemiği yıkımı yolunu oluşturur. Lökotrienler özellikle lökotrien B4, nötrofiller için 

kemoatraktandır. Endotelyal hücreler sitokinlerle ya da LPS’lerle aktive olduğu zaman 

vazodilatasyona, trombositlerin agregasyonuna ve degranülasyonuna neden olan bioktif 

bir lipid olan trombosit aktive edici faktör (PAF) salgılarlar.  

Kinin ve kompleman sistemi gibi serum proteinleri enflamatuar cevabın hızlı bir 

şekilde yayılmasını sağlarlar. Bradikinin damar geçirgenliğini arttırmaktadır. 

Bağışık yanıtta, dokuda lenfositlerin, plazma hücrelerinin ve makrofajların 

sayısı artmıştır, fibroblatsların kollajen sentezi azalmıştır. Bakterilere karşı antikor 

üretimiyle lokal ve sistemik spesifik immun cevap oluşmuştur (127, 145). 

2.3.1.4. Düzenleme ve Çözülme Safhası 

Bakteriyel saldırıların şiddetlenmesiyle artık periodontitisin yıkıcı fazı ortaya 

çıkar. T lenfositleri ve plazma hücreleri yüksek oranlarda dokularda bulunmaktadır. 

Nötrofillerin sulkusa göçü azalmakta, dokularda aktive nötrofillere rastlanılmaktadır. 

Bu safhada dokularda mononükleer hücre aktivitesinin artışına bağlı olarak ataşman 

kaybı başlar. Makrofajlar MMP, PGE2, TNF-α ve IL-1β salgılayarak bağ dokusu ve 

kemik yıkımına neden olurlar. Dokudaki iltihabi mediatörlerin miktarı gittikçe artmakta 

ve bunlara fibroblastlarında ortama saldığı yıkıcı maddeler de eklenmektedir. MMP 

üreten nötrofil ve fibroblastlar sayıca artmıştır. 



 25

Sigara gibi çevresel faktörler, genetikler faktörler ve bazı sistemik hastalıklar, 

nötrofil-antikor koruması ve fibroblast fonksiyonları üzerine etki oluşturarak yapım ve 

yıkım sistemleri arasındaki dengeyi değiştirmektedir (127). 

2.3.2.1. Epitelde Doku Yıkımı 

Periodontal hastalık, hücre çoğalmasının ve farklılaşmasının normal kontrol 

mekanizmalarını bozduğu için epitelde  bir takım değişiklikler meydana gelir. 

Bakteriyel toksinler ve enzimler, nötrofil kaynaklı enzimler, kompleman sisteminin 

aktivasyonu, T lenfositlerden ve makrofajlardan salınan çeşitli sitokinler keratinositler 

üzerine sitotoksik ve proliferatif etki gösterirler (TNF, IFN-γ, IL-1). Bu faktörlerin 

etkisiyle keratinositler hasar görür, epitel döngüsü ve farklılaşması bozulur. Epitelde 

rete-peglerde hiperplaziler ve ülserasyonlar meydana gelir. Bakteriyel proteazlar ve 

diğer enzimleri keratinositler arasındaki ataşmanı bozarak epitel hasarına neden olurlar. 

Enflamatuar ve immun reaksiyonlar sırasında ortaya çıkan IFN-γ ve TNF-α gibi 

sitokinler epitel proliferasyonunu inhibe ederler. Keratinositler, epiteldeki hasarı tamir 

etmek için IL-1, TGF-α gibi sitokinlerin etkisiyle çoğalırlar ve rete-peglerde 

hiperplaziler meydana gelir (3, 184). 

2.3.2.2. Bağ Dokusu Yıkımı 

Periodontal hastalık nedeniyle, fibroblastların hasar görmesi ve ölmesi, 

ektrasellüler matriksin ve kollajen yıkımının sonucunda, bağ dokusunda da epiteldekine 

benzer mekanizmalarla değişiklikler meydana gelmektedir. A.a ve P.gingivalis 

tarafından üretilen faktörler doğrudan fibroblast hasarına neden olmaktadır. 

Endotoksinler yüksek konsantrasyonlarda, fibroblastların çoğalmasını ve kollajen 

sentezini azaltırlar. Konak kaynaklı faktörler de, keratinositlerin yıkımına neden olan 

mekanizmaya benzer olarak fibroblast hasarına yol açmaktadır (3). 

Kollajen Kaybı: Dokulardaki kollajen miktarı, kollajen sentezinin ve yıkımının 

arasındaki dengeye bağlıdır. Bu nedenle kollajen kaybı, sentezinin azalmasına ya da 

yıkımın artmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Fibroblastların hasarı kollajen 

sentezinin azalmasına yol açmakta, bakteri ve konak kaynaklı enzimlerde kollajen 

yıkımına neden olmaktadır.  

Kollajen yıkımana neden olan kollajenazlar matriks metalloproteaz (MMP) adı 

verilen bir grup enzimin parçasıdır. P. gingivalis, A.a ve T.denticola gibi bakteriler 
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kollajenaz üretmektedirler. Diğer bakteriyel ürünler gibi dişetine diffüze olarak daha 

derin dokularda doğrudan yıkıma yol açabilirler. 

Konak kaynaklı kollajenaz ise  fibroblastlar, aktive makrofaj ve nötrofiller 

tarafından üretilmektedir. IL-1 ve TNF-α fibroblastlardan kollajenaz üretimini 

uyarmaktadır. Kollajenaz aktivitesi, matriks metalloproteinaz doku inhibitörü (TIMP) 

adı verilen ürünler tarafından düzenlenmektedir. Konak kaynaklı kollajenaz miktarının 

periodontal hastalık varlığında önemli derecede yükselmesi, bağ dokusu yıkımın bir 

bölümününde konak kaynaklı olduğu  düşüncesini desteklemektedir (3). 

Esas Maddenin Yıkımı: Esas maddenin kaybı, sentezin azalması ve yıkımın 

artmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bakteriyel kaynaklı protezlar ve hyaluronidazlar esas 

maddenin ykımına yol açmaktadır. Fibroblastlar, makrofajlar ve nötrofillerde MMP 

ailesinden gelatinaz ve stromelisin gibi enzimler üreterek ekstrasellüler matriks 

bileşenlerinin yıkımına neden olurlar. Yine periodontal hastalık varlığında sitokin 

seviyelerinin belirgin miktarlarda artması, esas maddenin net kaybına yol açmaktadır 

(3). 

Bağ Dokusu Tamiri: Periodontal hastalık sırasında bağ doku hasarını en aza 

indirmek amacıyla birtakım tamir mekanizmaları çalışmaktadır. Trombosit kaynaklı 

büyüme faktörü(PDGF) gibi kemotaktik sitokinlerin etkisiyle yeni hücreler inflamasyon 

alanına toplanırlar. Ayrıca IL-1, TGF-β, PDGF ve prostoglandinler hücre 

proliferasyonunu ve matriks sentezini uyarmaktadır. 

Doku yıkımının devam etmesi oluşan ekstrasellüler matriksin olgunlaşmasına 

engel olmaktadır. Bu nedenle damardan zengin ve olgunlaşmamış kollajen fibrillerinden 

oluşan bir doku ortaya çıkmaktadır. Enflamasyondan uzak, doku yıkımın azaldığı 

alanlarda, fibrozis meydana gelebilmektedir. Doku yıkımının azaldığı bu alanlarda 

kollajen deposizyonun artmasıyla inflamasyonlu alan çevre dokulardan ayrılmaktadır 

(3). 

2.3.1.5. PERİODONTAL YIKIM  

Periodontal yıkım kısa süreli aktif ve uzun süreli stabil dönemlerden 

oluşmaktadır. Meydana gelen periodontal yıkım bağlantı epitelinin apikale göçü, 

periodontal ligamentin yıkımı ve alveol kemiği şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
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2.3.1.5.1. Bağlantı Epitelinin Apikale Göçü 

Periodontal yıkım sırasıda bağlantı epitelinin apikale göçünün nedeni olarak 3 

farklı görüş vardır. İlk görüş, altta yer alan bağ dokusunun yıkımı nedeniyle bağlantı 

epitelinin apikale göç ettiği yönündedir. Kök yüzeyi üzerindeki periodontal ligament 

fibrillerinin yıkımı sonucunda, epitel kök yüzeyinde oluşan boşluğa doğru hareket eder. 

Bu periodontal cerrahi sonrası epitelin, kök yüzeyinde sağlıklı periodontal ligament 

fibrillerine ulaşana kadar apikale ilerlemesiyle ilgili benzer bir durumdur. İkinci görüş 

ise, epitelin altında yer alan bağ dokusu tarafından organizasyonuyla apikale göçünün 

önlendiği, fakat bağ dokusunda meydana gelen bir hasarın bu etkiyi ortadan kaldırdığı 

yönündedir. Yeterli kanıt bulunmayan son görüşe  göre ise, periodontal hastalık 

sırasında rete-peglerin bağ dokusu içine prolifere olması bağlantı epitelinin apikale 

göçüne neden olmaktadır (3,184). 

2.3.1.5.2. Periodontal Ligamentin Yıkımı 

Periodontal Ligament: Periodontal ligamentin yıkımı, semente ve alveolar 

kemiğe penetre olan kollajen fibrillerin yıkımı, esas maddenin kaybı ve fibroblastlardaki 

hasar sonucunda meydana gelmektedir. Bağlantı epitelin hemen apikalinde kısmen 

yıkıma uğramış periodontal ligament fibrillerini izlemek mümkündür. Bu yıkımın 

miktarı, konak yanıtı, bakteri aktivitesi ve ortaya çıkan iltihabın yaygınlığı tarafından 

belirlenmektedir. Periodontal liagement yıkımına yol açan mekanizma dişeti hasarına 

neden olan mekanizmalarla benzerdir (3).  

Sement: Periodontal yıkım sırasında sementte meydana gelen başlıca 

değişlikler, sementoblast tabakasının kaybı ve buraya penetre olan periodontal ligament 

fibrillerinin yıkımı şeklindedir. Sement yüzeyinde rezorpsiyon alanları da 

bulunmaktadır. Sementoblast tabakasının kaybı dişeti ve periodontal ligament 

fibroblastlarının yıkımına neden olan benzer mekanizmalarla gerçekleşmektedir (3). 

2.3.1.5.3. Alveol Kemiği Yıkımı 

Periodontal hastalık sırasında ortaya çıkan osteoklastik aktivite, sistemik 

hormonların etkisinin yerine lokal faktörlerin etkisiyle oluşmaktadır. Bakteri ve konak 

kaynaklı faktörler komşu osteoblastları lokal olarak etkileyerek ve osteoklastik 

aktivitenin başlamasına neden olurlar. Periodontal hastalıktaki kemik rezorpsiyonu 

tamamiyle osteoklastlar tarafından düzenlenmekte; bakteri ve ürünleri doğrudan alveol 



 28

kemiği yıkımına neden olmamaktadır. İskelet kemiğinde olduğu gibi alveol kemiğinde 

de hayat boyu yapım ve yıkım sözkonusudur. Hastalığın olmadığı durumda, 

osteoklastların yarattığı rezorpsiyon, osteoblastların yeni kemik yapımıyla 

karşılanmaktadır. Kemik dokusunun kaybı mevcut rezorpsiyon, kemik yapımı ile 

dengelenmediği zaman ortaya çıkmaktadır (3). 

Konak Kaynaklı Kemik Rezorpsiyonu Faktörleri: Periodontal hastalık 

sırasında kemik kaybına neden olan konak kaynaklı başlıca faktörler sitokinler (örneğin; 

IL-1, IL-6, TNF, TGF-β, IFN, PDGF), prostoglandinler ve lökotrienlerdir. Bu faktörler 

enflamatuar ve immun reaksiyonlar sırasında, makrofajlar, nötrofiller, fibroblastlar, 

endotelyal hücreler ve osteoblastlar gibi çeşitli hücreler tarafından üretilirler (127). 

Bakteriyel Kaynaklı Kemik Rezorpsiyonu Faktörleri: Bakteri kaynaklı 

ürünler konak kaynaklı rezorpsiyon faktörlerinin salınımına neden olurlar. Bunun 

yanısıra endotoksinler çok düşük konsantrasyonlarda bile kemik rezorpsiyonunu 

uyarabilirler. Bu faktörlerin arasında Aggregatibacter actinomycetemcomitans’ın ve 

bazı bakterilerin hücre duvarı, LPS’ler, lipoteikoik asit, bakteriyel lipoproteinler, 

peptidoglikanlar ve muramil peptidler sayılabilir (127). 

2.4. KRONİK PERİODONTİTİS İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ 

Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda, toplumun bir bölümünün periodontitise 

sahip olması (%5-%20), diğer büyük bölümünde ise periodontitisin görülmemesi, 

periodontal yıkıma direnci veya yatkınlığı belirleyen risk faktörlerinin varlığını akla 

getirmektedir (37). 

Periodontal hastalığın başlamasında ve ilerlemesinde bakterilerle birlikte konak 

savunma sistemi ve bazı lokal, sistemik ve çevresel faktörlerlerin de etkili olduğu 

saptanmıştır. Lokal ve çevresel faktörler hastalığı modifiye edici rol oynamakla birlikte  

bu yan faktörler, mikroorganizmaların kolonizasyonunu ve çoğalmasını kolaylaştırarak, 

bireyin plak kontrolünü engelleyebilir ve periodontal dokuları MDP’nin  yıkıcı etkisine 

yatkın hale getirebilrler. 

Periodontal hastalığın başlaması ve ilerlemesini etkileyen yatkınlık faktörlerinin 

tanınmasıyla, spesifik risk faktörleri üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır (19, 20, 91, 

92). 
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Genel olarak risk faktörü; epidemiyolojik bir kanıtı temel alan, kişisel davranış 

veya yaşam biçimi, çevresel bir etki veya kalıtsal bir özelliğin sağlık ile ilgili bir 

durumla ilişkisi olarak tanımlanabilir (215). Bir risk fakötünün varlığı hastalığın ortaya 

çıkma ihtimalini arttırır. Risk faktörleri genellikle modifiye edilebilir durumlardır. Eğer 

risk faktörü ortadan kaldırılırsa hastalığın ortaya çıkma ihtimali de azalır. Ancak 

hastalık ortaya çıktığında özellikle periodontitis gibi multifaktöriyel etiyolojiye sahip 

hastalıklarda risk faktörünün ortadan kaldırılması her zaman iyileşmeyi sağlamayabilir. 

Bir hastalığın ortaya çıkışında rol onayan risk faktörlerini belirleyebilmek için uzun 

süreli çalışmalara ihtiyaç vardır. Yapılan çalışmalarda kronik periodontitisle ile ilgili 

risk faktörleri periodontal mikroflora, sistemik, genetik, çevresel ve davranışsal 

faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmalar bu faktörlerden periodontitisle en 

önemli etkileşim içerisinde olan; diabetes mellitus, sigara kullanımı ve genetik 

özellikler üzerine giderek yoğunlaşmıştır. 

Risk faktörü olarak sigaranın periodontal hastalığa etkisi kesitsel 25 27, 84, 92, 

233) vaka-kontrol (95) ve longitudinal (36) çalışmalarda incelenmiştir. Bu çalışmalar, 

oral hijyen, plak, sosyoekonomik ve demografik koşullar eşitlendikten sonra, sigaranın 

periodontal hastalık için bağımsız bir risk faktörü olduğunu ortaya koymuştur. 

2.5. SİGARA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

2.5.1. TARİHÇE 

Tütün tarımının Milattan Önce 6000 yılında Amerika kıtasında başladığı ve bu 

tarihten 4,500 yıl sonra Orta Amerika’da yaşayan, Mayalar’ın tütün kullandığı tarih 

kitaplarına geçmiştir. Yerliler önceleri kuru tütün yapraklarını sararak veya ufalayarak 

ilkel pipolarda kullanmışlardır. Bazılarının ise tütünden yapılmış sakızları çiğnedikleri, 

tütün tozlarını derilerine sürdükleri veya lavman gibi kullandıkları anlaşılmaktadır. 

Sonraları tütün üretimi ve kullanımı Kuzeyde Kızılderiler, güneyde de İnkalar 

tarafından benimsenmiştir. 

Avrupalılar tütünü 1492 yılında Küba’ya ayak basan Christopher Columbus 

sayesinde öğrenmişlerdir. Küba adasındaki yerlilerin dini törenlerde ve şölenlerde içtiği 

tütünü Avrupa’dan gelen denizcilere de ikram edip Tobacos olarak tanıtmışlardır. 

Amerika’ya göç eden Avrupalılar yeni kıtada ilk kez 1531 yılında tütün ekimine 

başlamışlar ve ticari amaçla tütün tarımı ilk kez 1612 senesinde Virginia’da John Rolfe 
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tarafından gerçekleştirilmiştir. 1619 yılında da 9 tonluk ilk tütün ihracatı Londra’ya 

yapılmıştır. 

Tütünün Avrupa’ya yayılması Fransa’nın Portekiz elçisi Jean Nicot sayesinde 

olmuştur. Elçi 1560 yılında Fransız Kralı II. Henry’nin ölmesiyle depresyona giren 

Kraliçe Catherine de Medicis’e tütün tohumu göndermiştir. Saray bahçesine ekilen 

tohumlar çiçek açtıktan sonra kraliçenin migren türü baş ağrısını geçirdiği için bu 

tarihten sonra tütünün keyif ve cesaret verici özelliklerinden başka ilaç olarak da  

Avrupa’da yayılmıştır. Sonunda tütün bitkisi botanik dilinde Nicotiana, halk dilinde ise 

Kraliçe Otu olarak anılmaya başlamıştır. 

Osmanlılar’da tütün içimini 1500’li yıllarda Mısır’da başlamıştır. Tanıtım 17. 

yüzyılda Venedik, Portekiz ve Genova’lı denizcilerin İstanbul’a gelişi ile hızlanmıştır. 

IV.Murat zamanında tütün nedeniyle çıkan yangınlar öne sürülerek tütün kullanımı 

yasaklanmıştır. IV.Mehmet’in tahta geçmesiyle kendisininde tiryaki olması nedeniyle 

tütün içimi serbest bırakılmıştır. Osmanlı’nın çöküş döneminde tütün kullanımı hızla 

artmıştır. Batı Trakya’nın Yenice, İskeçe ve Kavala kentlerinde başlayan tütün tarımı 

Anadolu’ya da yayılmıştır (14). 

2.5.2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SİGARA KULLANIMI 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, 800 milyonu gelişmekte olan 

ülkelerde olmak üzere, günümüzde 15 yaş üzerindeki 1.1 milyar kişinin sigara 

kullandığı belirtilmiştir. Dünya erkek nüfusunun %47’sinin, kadın nüfusunun %12’sinin 

sigara içtiği hesaplanmıştır. 

Avrupa ülkelerinde yetişkin nüfusun  %28,6’sı sigara kullanmaktadır. Sigara 

kullananlar, erkek nüfusunun %40,2’sini, kadınların ise %18,2’sini oluşturmaktadır. 

A.B.D’ de ise yetişkin nüfusun %23,2’si sigara kullanmaktadır. Bu oran erkekler 

arasında %27’5, kadınlarda ise %19’dur. 13-15 yaş arasındaki genç nüfusun 

%18,4’ünün sigara kullandığı bildirilmiştir. 

Tütün kullanımı, Türkiye’de de öncelikli halk sağlığı sorunlarından biridir. Türkiye 

sigara tüketiminde Avrupa ülkeleri arasında üçüncü, dünya ülkeleri arasında onuncu 

sıradadır.  
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2008 yılına ilişkin Küresel Yetişkin Tütün 

Araştırması'nın sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin 

%31,3’ü her gün veya ara sıra tütün ve tütün mamullerini kullanmaktadır. Bu oran 

erkeklerde %47,9 iken, kadınlarda %15,2 olarak gözlenmiştir. Kentsel yerlerde, her gün 

veya ara sıra tütün ve tütün mamulü kullananların oranı %33 iken, kırsal yerlerde 

%27,2’dir. 

Kentlerdeki erkeklerin  %47,8'i, kırsal kesimdeki erkeklerin %48,1'i sigara 

kullanmaktadır. Kırsal kesimdeki kadınlarda yüzde 7,2 olan sigara kullanma oranı, 

kentlerde %18,7'ye çıkmaktadır. En yüksek sigara kullanma oranı % 40,3 ile 25-34 yaş 

grubunda yoğunlaşmıştır (241). 

 

Tablo 2-1: Türkiye’de Tütün Kullanma Durumu 

 

 Türkiye’de Tütün Kullanma Durumu (2008) 

 Hergün Ara sıra  
Şu anda 
kullanmıyor 

Hiç 
kullanmamış 

      

Toplam  27.4 3.9 15.9 52.8 

Erkek  43.8 4.1 22.1 30.0 

Kadın  11.6 3.6 10.0 74.8 

Kent  28.9 4.1 16.0 51.0 

Erkek  43.9 3.9 21.3 30.9 

Kadın  14.5 4.2 11.0 70.3 

Kırsal 23.9 3.3 15.7 57.1 

Erkek  43.6 4.5 24.0 27.9 

Kadın  5.0 2.2 7.6 85.2 

 

2.5.3. SİGARA VE SAĞLIK 

Sigara, dünyadaki önlenebilir ölümlerin en büyük nedenidir. DSÖ’nün 

yayınladığı verilere göre, sigara 20. yy’da  100 milyon kişinin ölümünden sorumludur. 

Günümüzde ise her yıl 5,4 milyon kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle 

ölmektedir. Acil önlemler alınmadığı takdirde, 2030 yılı itibariyle bu sayının 8 milyonu 
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aşacağı ve bu ölümlerin %80’inin gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşeceği 

öngörülmektedir. 

Sigara kullanımı ile akciğer kanseri arasındaki ilk kesin ilişki Dr.Doll tarafından 

yapılan kohort çalışmasıyla ortaya konmuştur. Otuzbeşbin dolayında erkek doktorun 

izlenmesi şeklinde yapılan araştırmada, sigara içen doktorlar arasında akciğer kanserine 

yakalanma ve akciğer kanseri nedeniyle ölme riskinin 7-25 kat fazla olduğunu 

saptamıştır. 1964’de Hekimler Birliği yapılan çalışmaların sonucunda sigaranın akciğer 

ve larinks kanserine neden olduğunu bildirmiştir. Daha sonraki raporlarda sigaranın 

mesane, ağız ve ösefagus kanserleri, kardivasküler hastalıklar ve üreme sistemi üzerine 

etkileri ortaya konmuştur. 2004 yılındaki raporda, sigarayla ilişkili hastalık ve durumlar 

artmış pnömani, katarakt, akut myeloid lösemi, abdominal aort anevrizması, mide 

kanseri pancreas kanseri, serviks kanseri ve periodontitis ile ilişkili olduğu bildirilmiştir 

(242). 

2.5.4. SİGARA ve BİLEŞENLERİ 

Sigara dumanında, 250’si kansere neden olan ya da toksik etki gösteren 4800 

kimyasal madde saptanmıştır (242). Hect, sigara dumanında aromatik aminler, 

nitrozaminler ve polisiklik hidrokarbonlarla birlikte 61 kanserojen madde tanımlamıştır 

(103). Sigara dumanının en etkili bileşenleri, nikotin, karbon monoksid, hidrojen 

siyaniddir. 

• Nikotin 

Nikotin sigara dumanının farmakolojik yönden en önemli ve etkili bileşeni olup, 

bağımlılık yapan ana maddesidir. Nikotin, patates, domates, yeşil biber gibi birçok 

bitkide, özellikle tütün bitkisinde bulunan doğal bir alkaloiddir. Kimyasal yapısı, (1-

metil-2-(3-pridil-pirolidin),C10H14N2) olan nikotin; piridin ve pirolidin halkalarından 

oluşmaktadır (264). 

Nikotin zayıf bir bazdır ve biyolojik membranları geçebilir. Oral mukoza, deri, 

akciğer, idrar kesesi ve gastrointestinal sistemden absorbe edilebilen nikotinin, biyolojik 

membranlardan geçişi pH bağlantılıdır. Nikotin, primer olarak akciğer alveollerinden 

absorbe edilirken, oral mukozadan yavaş fakat farmakolojik etki oluşturmaya yetecek 

düzeyde emilir (22). 
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Sigara dumanını inhale etmeyen sigara kullanıcılarında plazma nikotin seviyesi 

2,5-8,0 ng/ml’ye, inhalasyon yapanlarda ise 30-40 ng/ml’ye ulaşmaktadır. Bu durum, 

nikotin absorbsiyonunun bukkal mukozadan zayıf, akciğerden ise hızlı olduğunun 

göstergesidir. Nikotin absorbsiyonu inhale edilen dumanın miktarına, duman 

inhalasyonunun derinliğine ve süresine, dumanın pH’ına bağlı olarak değişmektedir. 

İnhalasyondan sonra madde, alveollerden akciğer kapillerine absorbe edilir; bu da 

arteriyel dolaşımda nikotin seviyesinde hızlı bir artışa, beyne ulaşması sonucunda da 

beyinde nikotin reseptörlerinin hızlıca artış göstermesine neden olur. Sigara dumanının 

inhale edilmesinden  10-20 sn sonra nikotin yüksek seviyede beyne ulaşır, bu süre 

nikotinin i.v uygulanmasından daha hızlıdır (108). 

Nikotinin en önemli etkisi, kalp atım hızını, kan basıncını, kandaki 

katekolaminleri ve plazmadaki serbest yağ asitlerininin seviyesini arttırmasıdır. Orta 

derecede sempatomimetik etkiye sahiptir. Sempatik sinir sistemini aktive eder. Her bir 

sigaradan sonra kan basıncı, kalbin kasılma gücü ve hızındaki artışa bağlı olarak 

yaklaşık 5 mmHg artar (13). 

Hücresel seviyede, nikotinik reseptörlerin uyarılması norepinefrin ve epinefrin 

salgılanmasına neden olur (264). 

Farmakolojik olarak nikotin psikomotor bir stimülandır. Diğer ilaç 

bağımlılıklarına benzer şekilde sigarayı bırakmayı takiben nikotin eksikliğine bağlı 

yoksunluk belirtileri gelişir. Bunlar sinirlilik, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, 

huzursuzluk, uyku bozukluğu ve kilo almadır (13). 

• Karbon Monoksit 

Karbon monoksit (CO) miyoglobin ve hemoglobinin okijen bağlanma bölgesine 

oksijenle yarışarak bağlanmaktadır. Oksijen bağlayan bu iki proteinin CO’e ilgisi 

oksijene olan ilgilerinden 250 kat fazladır. İzole edilerek sulu bir ortama alınan hem 

grubunun ise 2500 kat fazla olmaktadır (177). 

Her bir sigaranın dumanıyla vücuda 20-30 ml CO girmektedir. Sigara dumanı 

içinde %4 oranında bulunduğu tahmin edilen CO eritrositlerdeki hemoglobine 

bağlanarak hemoglobinin oksijen taşımasını engellemektedir. Özellikle beynin yeterli 

oksijen alamaması sonucu düşünme karar verme, net görme ve işitme gibi önemli motor 

ve algısal fonksiyonlarda azalmaya sebep olmaktadır (263). 
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• Hidrojen Siyanid (HCN) 

Bir sigaranın dumanındaki HCN içeriği 20-480 μg’dır. HCN respiratuar zincir 

bileşenlerinin bir inhibitörü olup arterial duvar ve myokard hücrelerinin 

metabolizmasını etkiler. Ayrıca güçlü bir siliatoksik ajandır ve solunum siteminin 

katran bileşiklerinden temizlenmesi etkinliğini azaltır (53). 

• Nitrojen Oksit (NOx) 

Sigara dumanında 500-2.000 µg miktarında NO bulunur. İnsanların maruz 

kaldığı temel NO kaynağı sigara dumanıdır. Gaz fazındaki NO daha reaktif 

nitrojendioksit (NO2)’e okside olur. NO2 doğrudan lipid peroksidasyonuna neden olur. 

NO2 respiratuar ve terminal bronşioller ile alveoler duktusların hasarına sebep olarak 

pulmoner amfizemin gelişimine katkıda bulunur. Sigara başına MS’de 6-600 µg NO 

bulunur (53). 

• Karbondisülfit (CS2) 

Son zamanlarda aterosklerotik hastalıklar için bir risk arttırıcı faktör olarak 

gösterilmektedir (53). 

• Kadmiyum (Cd) 

Kadmiyumun yüksek konsantrasyonları böbreklerde birikmektedir. Cd 

aterogenezde rol oynamaktadır (53). 

• Katran 

Sigaradaki katran miktarı 0,5-30 mgr’dır (53). 

• Benzipiren 

Sigara dumanın içinde yer alan benzipiren bir ksenobiyotiktir. Ksenobiyotikler 

çok küçük miktarlarda bile toksik olabilirler. Genel olarak hücreler üzerine üç etki 

yapmaktadırlar. Bu etkiler arasında hücre hasarı, hücrenin antijenik özelliklerinin 

değiştirilmesi ve karsinojen etki bulunmaktadır (58). 
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• Oksidan maddeler 

Sigara içerdiği oksidan  maddelerle hem hücre hem dokulardaki oksidatif hasarı 

indüklemede hem de reaktif oksijen türlerinin oluşumuna yol açan fagositik hücreleri 

aktive etmektedir. Ateroskleroz, amfizem, kronik obstruktif akciğer hastalığı, kanser 

gibi pek çok hastalığın patogenezinde sigara kullanımının indüklediği oksidatif hasar 

yer almaktadır.  

Sigara dumanında oksidan, prooksidan, serbest radikal ve indirgeyici ajanları 

içeren 1000’ den fazla bileşen tanımlanmıştır. Sigara dumanındaki serbest radikaller gaz 

fazı ve partiküler faz olarak iki gruba ayrılmaktadır. 

Partiküler fazdaki başlıca radikaller kinon(Q)/hidrokinon(QH2) kompleksinden 

oluşmaktadır. Partiküler fazdaki radikaller DNA’nın tek sarmalında hasara ve oksidatif 

DNA hasarına yol açarlar. 

Gaz fazı ise küçük oksijen ve karbon merkezli radikalleri içerir. Gaz fazındaki 

radikaller NO’ in nitrojenoksid (NO2 )’e oksidasyonunda üretilir ve dumandaki izopren 

gibi reaktif türlerle reaksiyona girer. Sigara dumanında bulunan alkil, alkoksil ve 

peroksil tipindeki organik radikaller çok reaktif olup kısa ömürlüdürler. Dumanda 

yüksek konsantrasyonda bulunan NO’in NO2’ye oksidasyonu sırasında üretilirler (53). 

2.6. SİGARA VE PERİODONTAL HASTALIK ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Risk faktörü hastalığa neden olan faktörler zincirinde bir halka olabildiği gibi, 

konağı hastalığa yatkın hale getiren bir etken olarak da rol oynayabilir.  

Son yıllarda kazanılmış risk faktörleri arasında önemli bir yere sahip olan sigara 

kullanımı, hastalığın yayılımı ve şiddetiyle önemli ölçüde ilişkilendirilmektedir. Sigara 

kullanımı ve periodontal hastalık arasındaki ilişki uzun yıllar boyunca araştırılmış, 

kesitsel ve uzun epidemiyolojik araştırmalar sigara ve periodontal hastalık ilişkisine 

pozitif kanıt sağlamışlardır (4, 26, 96, 202 ). 

Şiddetli periodontal hastalığa sahip bireylerin büyük çoğunluğunun aynı 

zamanda sigara kullanan kişilerden oluştuğu (26, 55) ve  sigara içen hastaların 

periodontitise yakalanma risklerinin sigara içmeyenlere oranla 2.5-7.0 kat daha fazla 

olduğu saptanmıştır (215). 
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NHANES III çalışmasında, 18 yaş ve üzerinde 12,329 bireye klinik periodontal 

indeksler uygulanmış ve sigara alışkanlıkları sorgulanmıştır. Hayatı boyunca 100 adet 

ve üzerinde sigara içmiş hala  içen bireyler sigara içen grubuna, hayatı boyunca 100 

adet ve üzerinde sigara içmiş, şu an kullanmayan bireyler sigarayı bırakanlar grubuna, 

hayatı boyunca 100 adet ve altında sigara içenler sigara içmeyen gruba dahil edilmiştir. 

Yaş, etnik grup, cinsiyet, eğitim ve gelir düzeyleri eşitlendiğinde, periodontitis görülme 

sıklığının sigara içenlerde içmeyenlere göre dört kat fazla olduğu saptanmıştır. Yine 

sigarayı bırakan bireylerde, sigara kullanmamış bireylere göre 1.68 kat daha fazla 

periodontitise yakalandıkları bildirilmiştir. Doza bağlı olarak günde 31 adet ve üzerinde 

sigara kullanalarda periodontitis görülme olasılığının 6 kat daha fazla olduğu 

belirtilmiştir (233). 

Altı çalışmanın metaanalizi sonucunda, sigara içenlerde periodontitise yatkınlığının  

içmeyenlere göre 6 kat daha fazla olduğu ortaya konmuştur (189). 

2.6.1. Sigaranın Periodontal Dokulara Etkisi 

Nikotin, periodonsiyum hücreleri üzerine ekisi en çok araştırılan sigara 

bileşenidir. Sigara içenlerde oral dokular yüksek dozda nikotine maruz kalır. Dos’da 

nikotin miktarı, plazma ile karşılaştırıldığında (20ng/ml), hemen hemen 300 kat daha 

fazladır (21, 210).  

Sigara kullanımı ve dişeti kan akımı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar çok 

az kanıta ulaşabilmişlerdir. Baab ve Öberg (1987), nikotinin dişeti üzerine 

vazokonstriktif etkisini ilk sorgulayan araştırmacılardır. Laser Doppler Flowmetre 

(LDF) kullandıkları çalışmalarında, 12  sigara içen genç bireyin, dişeti kan akımı 

hızının içme sırasında %25 oranında arttığını ve 5 dk bu şekilde kaldıktan sonra 

azalarak başlangıç değerine ulaştığını bildirmişlerdir (12). Meekin ve ark. (2000), sıkça 

sigara içen ve az/nadiren sigara içen grup arasında dişeti kan akımındaki değişikliklerin 

anlamlı derecede faklılık yaratmadığını belirtmişlerdir (164). Fakat Morozumi ve ark. 

(2004) yaptıkları çalışmalarında sigarayı bırakmayı takiben 5. günde dişeti kan akımının 

anlamlı derecede arttığını ve bunun küçük artışlarla 8. haftaya kadar sürdüğünü 

bildirmişlerdir (171).  

Sigaranın dişetindeki damarlanmaya etkisi sınırlı sayıda çalışmada histolojik ve 

immunohistokimyasal olarak incelenmiştir. Mirbod ve ark (2001), 4 sigara içen ve 3 
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içmeyen bireyde damarlanma özelliklerini immonohistokimyasal olarak incelemişlerdir. 

Sigara içenlerde içmeyenlere göre küçük kan damarlarının oranının büyük damarlara 

göre daha fazla olduğunu saptamışlardır, fakat yoğunluk açısından bir farklılık 

bulamamışlardır (168). Sönmez ve ark. (2003), 38 sigara içen ve 36 içmeyen bireyin 

dişetinde damarlanma yoğunluğu bakımından faklılık bulamamışlardır (226). Rezavandi 

ve ark. (2002), yaptığı daha geniş çalışmada enflamasyonlu dokuda bulunan damar 

sayısının sigara içmeyenlerde içenlere göre fazla olduğu saptamışlardır. Buna ek olarak 

ICAM-1 eksprese eden damar sayısının enflamasyonsuz bölgede sigara içmeyenlerde 

içenlere göre daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Sigara içenlerde immun cevabın 

başlamasıyla birlikte vaskülaritede aynı şekilde artış olmaksızın, endotelde görülen 

ICAM-1 ekspresyonundaki azalmanın nötrofil migrasyonunu etkileyebileceğini 

bildirmişlerdir (206). 

Bergstrom ve Bostrom (2001), benzer derecedeki periodontitisli hastalarda 

sigara kullanımının dişeti kanamasına etkisini incelemişlerdir. sigara içen hastaların 

dişeti kanama indeksi skorlarının içmeyenlere göre daha düşük olduğunu bildirmişlerdir 

(34).  

Sigara içenlerdeki bu azalmış cevap deneysel gingivitis modelinde de 

çalışılmıştır. 10 sigara içen ve 10 sigara içmeyen periodontal sağlıklı diş hekimliği 

öğrencisi, 28 gün alt çene ön bölge dişlerine ağız hijyeni işlemlerini uygulamamış ve 

deneysel gingivitis oluşturulmuştur. Gruplar arasında plak skorları farklılık 

göstermemesine rağmen, sigara içemeyenlerdeki kanama skorları içenlere göre anlamlı 

derecede artmıştır. Yine dişetlerindeki kızarıklık ve DOS miktarı sigara içenlerde daha 

az miktardadır. Araştırmacılar sonuçları sigaranın mikrobiyal dental plağa karşı normal 

enflamatuar cevabı baskılamasına bağlamışlardır (201). 

Nair ve ark (2003), sigara içen 27 bireyi sigarayı bırakmalarını takiben  4-6 hafta 

süresince takip etmişler, plak seviyesi değişmemesine rağmen, sondalamada kanama 

değerilerinin bu zaman diliminde iki kat arttığını bildirmişlerdir (174). 

Sigara, kısa süreli vozokonstriktif etkisinin yanısıra periodontal dokuların 

damarlanması üzerine uzun süreli kronik bir etki gösterir. Vaskülariteye olan negatif 

etkisi periodontal hastalığa rağmen dişetlerinde daha az kızarıklık, sondalamada daha az 

kanama olarak karşımıza çıkmaktadır. 



 38

Nikotin ve diğer sigara bileşenlerinin PDL ve dişeti fibroblastları üzerine etkisi 

birçok in vitro çalışmada incelenmiştir. Çalışmaların hemen hemen hepsinde sigaranın 

periodontal iyileşmeye ve enflamatuar sürece negatif etkilerine kanıtlar toplanmıştır. 

Ancak çalışmaların sonuçları yorumlanırken kullanılan nikotin ve kotininin 

konsantrasyonunun plazma konsantrasyonunun çok üzerinde olduğunu dikkate 

almalıyız. 

Nikotinin sigara içenlerde periodontal nedenle çekilmiş dişlerin kök yüzeyinde 

saptanması kök yüzeyine bağlanabildiğini göstermiştir. Kök yüzeyindeki nikotin 

seviyesi kök yüzeyi düzleştirme işlemlerinden sonra azalmaktadır (50). 

Peacock ve ark. (1993), nikotinin in vitro olarak fibroblastların ataşmanını ve 

çoğalmasını arttırdığını belirten tek çalışmadır (192). 

Tipton ve Dabbous (1995), dişeti fibroblast kültürünün düşük dozda nikotine 

maruz bırakıldığında, Tip-1 kollajen üretimlerinin azaldığını ve kollajenaz aktivitesinin 

arttığını bildirmişlerdir.  Yüksek dozlarda (10-75µg/ml) ise nikotin fibroblastlar için 

toksik etki göstermiştir (230).  

Fang ve Svobada (2005), nikotinin yara iyileşmesinde fibroblast göçüne etkisini 

incelemişlerdir. Sağlıklı dişeti dokularından topladıkları fibroblastlara çalışma grubunda 

yara oluşturulmadan önce 0,5µM nikotin uygulamışlardır. Kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında nikotin uygulanan grupta yara bölgesine hücre göçünü %50 oranında 

azaldığını belirtmişlerdir (65). 

Gamal ve Bayomy (2002), kök yüzeyi düzleştirme işlemlerinden 7 gün sonra, 

kök yüzeyine fibroblast ataşmanını incelemişler, sigara içenlerde fibroblast ataşmanının 

içmeyenlere gore daha az olduğunu bildirmişlerdir (69). 

Birçok çalışma, sigaranın başlangıç periodontal tedavisini ve cerrahi tedavisini 

olumsuz etkilediği görüşünde birleşmiştir. Bu görüşün biyolojik temeli sigaranın 

vaskülariteyi, revaskülarizasyonu, fibroblast fonksiyonlarını ve konak yanıtını 

etkilemesi gibi multifaktöriyel nedenlere dayanmaktadır (Şekil 2-3). Sigaranın diğer 

bileşenlerinin araştırılmadığı ve yüksek düzeylerde nikotin kullanılan bu in vitro 

çalışmaların sonuçlarını in vivo olarak değerlendirmek tam olarak doğru olmamakla 

birlikte, sigara ürünlerinin fibroblastların toplanmasını ve kök yüzeyine ataşmanını 

etkilediği sonucuna varılabilir. 



 39

2.6.2. Sigaranın  Konak Yanıtına Etkileri 

Sigara, doğal ve kazanılmış yanıt mekanizmalarını birçok yoldan bozmaktadır. 

Bunların arasında, nötrofil fonksiyonlarını, antikor üretimini, fibroblast aktivitelerini, 

enflamatuar mediatör üretimini  ve vasküller faktörleri değiştirmesini sayabiliriz. 

• Nötrofiller Üzerine Etkisi 

Nötrofiller hem konak yanıtında hem de doku yıkımında kilit rol 

oynamaktadırlar. Sigara kullanımı dolaşımdaki nötrofillerin sayısında artışa neden 

olduğu birçok çalışmada ortaya konmuştur (225, 247). Sigaranın bu önemli sistemik 

nötrofilik etkisine karşın, sigara kullanımın ağız boşluğuna veya dişeti oluğuna geçen 

nötrofil sayısını etkilemediği hatta azalttığı belirtilmiştir (191). 

Nötrofiller birçok sigara bileşenine ve nikotin, kotinin gibi sigara metabolitlerine 

özel reseptörlere sahiptirler (α3 β4 nikotinik reseptörler) Bu  reseptörlerin sayısı sigara 

içenlerde artarken sigaranın kesilmesiyle azalır (141). Yine sigara kullanımı reseptör 

agonistlerini etkileyerek nötrofil fonksiyonlarını direkt ya da indirekt olarak 

değiştirebilir. Sirkülasonda çözünebilir halde dolaşan ICAM-1’in konsantrasyonu doza 

bağlı olarak artar ve sigaranın bırakılmasıyla baştaki seviyesine döner (187). ICAM-1 

başlıca nötrofillerin  ve diğer lökositlerin üzerinde bulunan β2 integrin komplekslerine 

bağlanmaktadır. ICAM-1’in β2 kompleksleriyle bağlanması, doku yıkımına neden olan 

matriks metalloproteinaz ve elastazların salınmasını uyarmaktadır (15, 217). 

Donaldson ve ark (1991) sigara kullanımının, nötrofillerin proteolitik aktivitesini 

arttırdığı hipotezini ortaya attıktan sonra, yapılan çalışmalarla sigaranın, nötrofillerdeki 

MMP ve elastaz gibi proteolitik enzimlerin üretimini arttırarak pulmoner damar ve 

dokularda hasara yol açtığı  kanıtlanmıştır (60, 257). Sigara kullanımı dolaşımdaki 

nötrofil kaynaklı MMP ve elastaz seviyesinde anlamlı derecede artış yaratır (247). 

Sigara aynı zamanda derideki spesifik kollajen tiplerinin sentezi azaltırken ve kollajeni 

yıkan enzimlerin artmasına neden olur (126). 

Periodontal hastalıkda yıkıma yol açan MMP ve elastazların ana kaynağının 

nötrofiller olduğu düşünülmesine rağmen, sigaranın periodontal dokularda nötrofillerin 

proteoloitik enzimlerini kesin olarak arttırdığını gösterebilen bir çalışma yoktur. Seow 
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ve ark. (1994), nikotinin oral dokularda erişebildiği konsantrasyonunun, nötrofil 

degranülasyonunu arttırdığını belirtmişlerdir (218). 

Pauletto ve akr. (2000), sigaranın, oral kavitedeki nötrofil sayısını ve elastaz 

seviyesini azalttığını bildirmiştir (191) 

Persson ve ark. (1999), genç erişkinlerde, sağlıklı ve hafif enflamasyonlu 

bölgelerden aldıkları DOS örneklerinde sigaranın nötrofil aktivitesine etkisini 

incelemişlerdir. Sigara içen ve içemeyen gruplar arasında elastaz, laktoferrin, α-1 

antitripsin, α-2-makroglobulin seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık bulamamışlardır. 

Sigaranın sağlıklı veya hafif enflamasyonlu dokulardaki nötrofil aktivitesine etkisinin 

sınırlı olduğunu belirtmişlerdir (193). 

Persson ve ark (2001), daha sonraları sigara içen ve içmeyen periodontitisli 

bireylerde orta ve ileri derecede lezyonlu bölgelerden topladıkları DOS örneklerinde 

nötrofil aktivitesini incelemiş, sigaranın periodontitisli bireylerde elastaz 

konsantrasyonu üzerine anlamlı bir etki oluşturmadığı, α-2-makroglobulin ve α-1-

antitripsin seviyelerini ise baskıladığını bildirmişlerdir. Bu proteaz inhibitörlerinin 

baskılanmasının, sigaranın enflamatuar cevaba etkisinin bir parçasını oluşturduğunu 

belirtmişlerdir (194). 

Sigaranın konak yanıtına etkisi ile ilgili yapılan erken dönem çalışmaları, 

sigaranın nötrofil migrasyonu üzerine negatif etkileri olduğunu ortaya koymuştur. 

Eichel ve Shahrih (1969), sigara kullananlarda, oral kaviteye PMNL migrasyonunun 

azaldığını göstermişlerdir (62).  

Aktin flamentleri nötrofillerin damar dışına çıkmasını ve enflamasyon alanında 

toplanmasını sağlayan hareket özelliklerinde görev almaktadırlar.  Ryder ve ark (2002) 

sigara dumanına maruz kalmanın f-aktin kinetiğini bozabileceğini bildirmişdir (211). 

Seow ve ark (1994), ağız dokularında ulaşılabilen nikotin konsantrasyonunun 

nötrofil fonksiyonlarına etkisini incelemişler, nötrofillerin kemotaksisinin ve fagositoz 

özelliklerinin doza bağlı olarak etkilendiği sonucuna varmışlardır (218). 

Bu konudaki birçok çalışmada, sigara bileşenlerinin nötrofillerin kemotaksis ve 

fagositoz özelliklerini negatif yönde değiştirdiği ortaya koymuştur (123). 

Sigara nötrofillerin kemotaksisini ve fagositoz özelliklerini bozmasının yanısıra 

ortama saldıkları iltihabi mediatörleri de etkiler. Sigara içenlerde nötrofillerin 
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uyarılmasıyla birlikte ortama salınan TNF-α, IL-8 ve oksijen radikalleri, sigara 

içmeyenlere göre daha fazladır (109)  

Sonuç olarak nötrofiller plak mikroorganizmalarına karşı periodontal sağlığın 

sürdürülmesinde önemli görevlere sahiptirler. Çelişkili veriler bulunmasına karşılık 

sigara kullanımı nötrofillerin fonksiyonlarını negatif yönde etkilemekte ve nötrofillerin 

yıkıcı özelliğini arttırmaktadır. Nötrofiller bu etkilerin sonucunda, mikrobiyal dental 

plak ve dişeti arasındaki bariyer görevini yerine getiremez ve subgingival plağın apikal 

ve lateral yönlerde yayılmasıyla enflamasyon daha derin dokulara doğru ilerleyebilir. 

• T Lenfositleri Üzerine Etkisi 

Sigara kullanımının T hücrelerinin çoğalması ve fonksiyonları üzerine etkisi 

konusunda çelişkili sonuçlara varılmıştır. Bazı  çalışmalar, sigara içenlerde mitojenle 

uyarılan T lenfositlerinin çoğalmasının sigara içmeyenlere göre azaldığı, bazı çalışmalar 

ise iki grup arasında  cevabın değişmediği göstermiştir. 

Petro ve ark. (1992), nikotinin periferal kandan topladıkları  T hücrelerinin 

mitojene karşı çoğalmasını inhibe ettiğini ve T hücre fonksiyonlarını baskıladığını 

bildirmiştir (195). 

Loos ve ark. (2004) çalışmasında, sigara içen periodontitisli hastalarda 

içmeyenlere göre T lenfositlerin daha fazla çoğaldığını gözlerken, B lenfositlerinde aynı 

etki görülmemiştir (149). 

Hayvan çalışmalarında, sıçanlar sigara dumanına maruz bırakıldığında immun 

cevapta anlamlı değişiklikler olmadığı saptanmıştır. Bu durum sigaranın partiküler 

fazının immun cevabın bozulmasına neden olduğu şeklinde açıklanmıştır (104). 

Partikuler fazda bulunan nikotin, polisiklik hidrokarbonlar, benzopiren  immun sistemi 

baskılayıcı etkilere, tütün glikoproteini ve metaller immun sistemi uyarıcı etkiye 

sahiptirler (78). 

Bu nedenlerle, sigaranın T lenfositleri ve immune sistem üzerine etkisinin, 

sigaranın dozu ve sigara dumanındaki bileşenlere maruz kalma süresiyle ilişkili 

olduğunu söyleyebiliriz (232). 

• B Hücreleri ve İmmunglobulinler Üzerine Etkisi 
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Deneysel çalışmalarda, sigara kullanımının hem hücresel hem hümoral 

immuniteyi etkilediği ortaya konulmuştur. Sıçanların kronik olarak nikotine maruz 

bırakılmasının, antijen aracılığıyla-T hücre sinyal sistemini bozduğu ve antikor 

üretimini inhibe ettiği bildirilmiştir. Bu bulgular, sigara içenlerin serumunda IgG 

seviyesinin azaldığını saptayan çalışmalarla  desteklenmiştir. 

Sigara kullanımının, IgM ve IgA altgruplarına etkisi çelişkilidir. Gulsvik ve 

Fagerhol (188), sigara kullanımın IgA ve Ig M seviyelerini baskıladığını belirtirken, 

Andersen (5), McSharry (163), Graswinkel (86) etkilemediğini bildirmişlerdir. 

Periodontitisli hastaların serumunda IgG’nin altgruplarını inceleyen çalışmalar, 

özellikle IgG2 seviyesinin sigara içenlerde azaldığını belirtmişlerdir. Çalışmalardan elde 

edilen sonuçlar, Ig seviyelerinin yaş, cinsiyet, ırk ve periodontal durumla ilişkili olduğu 

yönündedir. 

2.6.3. Sigaranın Periodontal Tedaviye Etkileri 

Sigaranın yara iyileşmesine etki mekanizması tam anlamıyla açıklığa 

kavuşmamıştır. Sigaradaki ve dumanındaki, kotinin, karbon monoksit, hidrojen siyanit 

ve özellikle de nikotinin yara iyileşmesinde görev alan hücreler üzerine sitotoksik 

etkileri olduğu öne sürülmüştür. Bunların yanısıra nikotin trombositlerin yapışmasını 

artırarak mikrovasküler dolaşımın tıkanmasına ve doku iskemilerine neden olmaktadır.  

Ağız bakımı eğitimi, diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirme işlemlerini 

kapsayan cerrahi olmayan mekanik periodontal tedavi (başlangıç tedavisi) periodontal 

hastalıkların tedavisinde etkin bir tedavi basamağını oluşturmaktadır. Sigaranın 

periodontal başlangıç tedavisine etkisini inceleyen çalışmaların sonuçları çelişkilidir. 

Birçok çalışma sigara içenlerin periodontal başlangıç tedavisine daha az yanıt verdiği 

söylemektedir (245).  

Demirkaya (1997) çalışmasında cerrahi olmayan periodontal tedavinin sigara 

içmeyenlerde sigara içenlere göre daha fazla dişeti çekilmesi, cep derinliğinde azalma 

ve ataşman kazancı sağlandığını tespit etmiştir. Ayrıca sigara içenlerde dişeti iltihabının 

belirgin bir şekilde baskılandığını ve her iki grup arasında plak skorları açısından bir 

fark olmadığını bildirmiştir (57). 

Labriola ve ark (2005)’ nın yaptıkları başlangıç periodontal tedavisi sonrasında 

sigara içen ve içmeyen hastalar arasındaki klinik farkları inceleyen 6 çalışmanın 
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metaanaliz derlemesinde, başlangıç sondalama derinlikleri 5 mm ve üzerindeki 

bölgelerdeki sığlaşmanın sigara içmeyenlerde anlamlı derecede daha fazla olduğu 

saptanmıştır. Yine klinik ataşman kazancı arasındaki fark anlamlı düzeyde olmamakla 

birlikte sigara içmeyenlerin lehine sonuçlanmıştır (132). Yine Wan ve ark (2009) 

başlangıç tedavisi sonrası 12 aylık takip içeren çalışmalarının sonuçları Labriola ve ark. 

ile uyumludur (251).  

Diştaşı temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesine destek olmak amacı ile 

uygulanan tetrasiklin liflerinin, metronidazol veya minosiklin jelinin sigara 

içmeyenlerin tedaviye verdikleri yanıtı değiştirmediği, diğer bir deyişle sigara içenlerde 

sondalanabilir cep derinliğinde azalmanın ve ataşman kazancının sigara içmeyenlere 

göre daha az olduğu belirlenmiştir (124). 

Sigara içenlerin cerrahi tedaviye verdiği yanıtlar periodontal başlangıç 

tedavisiden alınan sonuçlarla paralellik göstermektedir.  Çalışmalarda flep cerrahisi 

işlemleri sonrasında  sigara içenlerde sondalama derinliğinde azalmanın ve klinik 

ataşman düzeylerinin içmeyenlere göre ortalama 0,5 mm daha az olduğu, sigara 

içenlerin %50-60’ında ancak sigara içmeyenlerdeki sonuçlara ulaşıldığı belirtilmiştir (4, 

202). 

İnterproksimal ve furkasyon defektlerinin rejeneratif tedavilerinde sigara 

kullanımın negatif etkileri ortaya konmuştur (160, 209, 227, 234, 230) Bu çalışmalarda, 

sigara içenlerde klinik ataşman kazancı içmeyenlerle kıyaslandığında yaklaşık 

yarıyarıya azalmıştır. Klinik ataşman kazancındaki bu fark 0,35’den 2,9 mm’ye kadar 

değişmektedir. Kemik kazancı sigara içenlerde (0.1-0.5mm) içmeyenlere göre  (0,9-3,7 

mm)daha az olduğunu belirtmişlerdir (160, 239). 

Yine sigara kullanımı tedavi sonuçlarının stabilitesini etkilemektedir. Corttellini 

ve ark. yönlendirilmiş doku rejenerasyonu veya periodontal başlangıç tedavisini takiben 

5 yıl sonra sigara içenlerde ağız hijyeninin bozulduğunu, idame tedavisine daha az 

katılım gösterdiklerini ve klinik ataşman kaybı meydana geldiğini bildirmişlerdir (47). 

Bu sonuçlar daha sonra 175 hastanın katıldığı 8 yıl takip süreli  bir çalışmada da 

doğrulanmıştır. Yönlendirilmiş doku rejeneasyonunu takiben sigara kullanımın ortalama 

2 mm ve üzerinde ataşman kaybına yol açtığı, idame tedavisinin ise bu riski azalttığı 

bildirilmiştir (48). 
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Miller sınıf I ve Sınıf II defektlerin tedavisinde subepitelyal bağ dokusu greftleri 

(SBG) ve yönlendirilmiş doku rejenerasyonu işlemleri başarılı sonuçlar vermektedir. 

Fakat literatürede sigara kullanımının, dişeti çekilmesinin yönlendirilmiş doku 

rejenerasyonu ile tedavisinin sonuçlarını bozduğu ve sigara içenlerde daha fazla 

membran ekspoziyonuyla karşılaşıldığı yönünde bilgiler mevcuttur (238). 

Erley ve ark. (2006) sigaranın SBG iyileşmesine etkisini, 22 Miller Sınıf I ve II 

mukogingival defekt üzerinde araştırmışlardır. Cerrahi işlem sırasında belirledikleri 

kotinin seviyelerine göre, sigara içmeyenlerde (serum kotinin seviyesi 0-10ng/ml), 

içenlere göre (>10 ng/ml), 6. ayda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla kök 

yüzeyi örtülmesi elde edilmiştir. Sigaranın SBG ile kök yüzeyi örtme işlemlerini negatif 

yönde etkilediğini ve sigaranın bırakılmasının ya da azaltılmasının SBG ile alınan 

sonuçları iyileştireceğini belirtmişlerdir (64). 

Günümüzde sigaranın implant başarısına etkisi tam anlamıyla belirlenememiştir. 

birçok çalışma implant başarı oranlarının sigara içenlerde azaldığını belirtse de, 

sigaranın etkisinin olmadığı görüşünü savunan çalışmalarda mevcuttur (253). 

. 

 



 45

 

Şekil 2-3 : Sigara Kullanımının Periodontal Dokulara Etkisi (41). 

 

2.7. PERİODONTAL HASTALIKTA SİTOKİNLERİN ROLÜ 

Bakteri-konak ilişkisi sonucu akut enflamatuar cevap şeklinde başlayan, T 

lenfositlerin ve ardından B lenfositlerin yoğun olduğu evreye dönüşen periodontitiste, 

bu evreler arasındaki geçişler; hücrelerin sahaya toplanması, farklılaşması ve 

gelişiminden sorumlu olan sitokinler tarafından düzenlenmektedir. 

İmmun yanıtı yönlendiren kompleks sitokin ağı, proenflamatuar sitokinler, 

antienflamatuar sitokinler ve spesifik sitokin reseptörlerini içermektedir. Antieflamatuar 

sitokinler ve spesifik sitokin reseptörleri, proenflamatuar sitokin cevabını kontrol ederek 

enflamasyonun düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar (182). 

Fizyolojik koşullarda, sitokin inhibitörleri ve antienflamatuar sitokinler iltihabı 

yanıtı düzenlerken; enflamatuar reaksiyonların potansiyel zararlı etkilerini kontrol 

ederler. İmmun sistemin proenflamatuar ve antienflamatuar bileşenleri arasında dinamik 

bir denge söz konusudur. Fakat romatoid artrit, iltihabı osteoartrit, periodontitis gibi 
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kronik enflamatuar hastalıklarda, antienflamatuar yanıtın yetersiz olması ya da 

olmaması, patogenezi açıklayan önemli bir mekanizma olarak öne sürülmektedir (172). 

Histolojik çalışmalar, ilerlemiş periodontal lezyonlarda lenfositlerin baskın 

hücre tipi olduğunu göstermektedir. T lenfositler kronik enflamasyonda, immun sistemi 

düzenleyici rolü olan birçok sitokinin kaynağıdır. Son yıllarda yapılan araştırmalar 

farklı T hücre altgrupları üzerinde yoğunlaşmıştır. T hücre alt gruplarının ürettikleri 

sitokin profilinin immun yanıtı yönlendirdiği ve periodontal hastalığın ilerlemesinde 

kritik rol oynadığı öne sürülmüştür (143, 224). 

CD4+ T helper (Th) hücreleri, ürettikleri spesifik sitokinlere göre iki farklı 

fenotipe farklılaşmıştır. Th1 tip hücreler IL-2, IFN-γ, IL-12, TNF-α salgılayarak 

intraselüler patojenlere karşı hücresel immuniteyi aktive eder. Th2 hücreler IL-3, IL-4, 

IL-5, IL-6, IL-10 ve IL-13 gibi antienflamatuar sitokinleri üreterek, ekstraselüler 

patojenlere ve parazitlere karşı hümoral immun cevabı yönetirler (122). 

Th1/Th2 profilinin periodontal hastalıkta immun yanıtın düzenlenmesinde rol 

oynayabileceği öne sürülmektedir (219). Bu konudaki  çalışmalardan bazıları, 

periodontitiste azalmış Th1 yanıtını rapor ederken (68, 222), diğerleri artmış Th2 

yanıtının rol oynayabileceğini bildirmektedir (7, 156, 205, 260). Literatürde bu konuda 

fikir birliği bulunmamakla beraber, Th1 profilinin, Th2’ye doğru dönüşmesini sağlayan 

mekanizmaların, gingivitisten periodontitise geçişte önemli olabileceği düşünülmektedir 

(219). 

Hayvan modelleri ve insan dokuları üzerinde in vivo ve in vitro koşullarda 

yapılan birçok çalışma periodontal hastalıkta immun cevabın her aşamasında kompleks 

sitokin ağının anahtar rol oynadığını ortaya koymuştur ( 77, 137, 179). 
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2.8. ANTİENFLAMATUAR SİTOKİNLER 

Antienflamatuar sitokinler, proenflamatuar sitokinleri kontrol eden bir dizi 

immunoregulatör molekül serisinden oluşur. En önemli antienflamatuar sitokinler IL-1 

reseptör antagonisti  IL-1ra, IL-4, IL-6, IL-10, IL-11 ve IL-13’dür. IL-1 için spesifik 

sitokin reseptörleri, TNF-α ve IL-18’de proenflamatuar sitokin inhibitörleri olarak görev 

yaparlar. 

• IL-4 

IL-4, olgun Th2 hücreleri, mast hücreleri ve bazofiller tarafından salgılanan 20 

kD ağırlığında bir glikoproteindir. Erken salınımıyla Th hücreleri Th2 tipi hücrelere 

farklılaşırlar ve Th2 hücreleri kendileri IL-4 salgılayarak otokrin etkiyle çoğalmaya 

başlarlar. Th2 hücreleri tarafından salgılanan IL-4 ve IL-10, makrofaj kaynaklı 

proenflamatuar sitokinlerin üretiminin baskılanmasına neden olmakla birlikte Th1 tipi 

hücrelerinin farklışmasını da inhibe eder. 

IL-4, Th2 cevabı yönlendirir, mast hücrelerini aktive eder ve B hücrelerinin 

farklılaşarak IgE üreten hücrelere dönüşmesini sağlar. B hücreleri üzerine olan bu 

uyarıcı etkisinden dolayı IL-4’e B hücresi stimülator faktör 1 de denmektedir (38, 252). 

IL-4 proenflamatuar sitokinlerin üretilmesi ve salınması üzerine güçlü inhibitör 

etki gösterir. IL-1, TNF-α, IL-6, IL-8 ve MIP-1α gibi monosit kaynaklı sitokinleri 

baskılar ya da bloke eder. Makrofajların parazitleri öldürmesini, sitotoksik aktivitesini 

ve  nitrik oksit üretimini baskıladığı da gösterilmiştir. Proenflamatuar sitokin üretimini 

baskılarken, sitokin inhibitörü IL-1ra’nin sentezini de uyarırlar. Monositlerin MHC II 

antijen ekspresyonunu arttırır (102, 246). 

Fujihashi ve ark (1993), KP’li bireylerden topladıkları dişeti örneklerinde IL-2, 

IL-4 ve IL-6 miktarlarını incelemişlerdir. Dişeti örneklerinden elde edilen monosit 

kültüründe ELİSA yöntemiyle IL-4’ü saptayamamışlardır. Yine monosit hücre 

kültüründe IL-4’e ait mRNA’ya da rastlanılmamıştır. Sonuç olarak, enflamasyonlu 

dişetinden alınan dişeti monosit hücrelerinin IL-5 ve IL-6 ürettiğini, IL-2 ve IL-4 

üretmediğini bildirmişlerdir (68). 

Kabashima ve ark.(1996), orta ve şiddetli enflamasyon gösteren bölgelerden 

aldıkları DOS örneklerinde IL-4 ve IL-1 ra miktarlarını, dişeti örneklerinde ise bu 
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sitokinlerin hangi hücrelerden üretildiğini incelemişlerdir. IL-4 'ü şiddetli enflamasyon 

gösteren bölgelerde saptayamamışlardır. IL-4' ün periodontal hastalıkta lokal 

enflamasyonun derecesini düzenleyen mediatörlerden birisi olduğunu ileri sürmüşlerdir 

(115).  

Giannopoulou ve ark.(2003), periodontal olarak sağlıklı ve hastalıklı bireylerden 

aldıkları DOS örneklerinde, IL-1β, IL-4, IL-6 ve IL-8 miktarlarını, ayrıca bu sitokinlerin 

sigara içme durumu, stress ve klinik periodontal parametrelerle olan ilişkilerini 

incelemişlerdir. Çalışmalarında 20 agresif periodontitisli, 20 KP’li, 20 gingivitisli ve 20 

periodontal sağlıklı birey olmak üzere 80 bireyden 320 DOS örneği toplamışlardır. 

Periodontal hastalıklı bireylerde IL-1β, IL-6 ve IL-8 toplam miktarlarının, periodontal 

sağlıklı bireylere göre anlamlı derecede yüksek olduğunu saptamışlardır. IL-4' ün ise 

diğer sitokinlere ters olarak, sağlıklı grupta daha yüksek oranda bulunduğunu, 

periodontal hastalıklı olan üç grupta ise eser miktarda saptandığını bildirmişlerdir. (80). 

Yine Giannopoulou ve ark (2003), periodontal hastalıklar için önemli bir risk 

faktörü olan sigaranın konak yanıtına etkisini incelemişlerdir. 10 sigara içen ve 12 sigara 

içmeyen birey üzerinde deneysel gingivitis oluşturulduktan sonra, DOS örnekleri 

toplanarak ELİSA yöntemiyle IL-1β, IL-4 ve IL-8 miktarları saptanmıştır. Sigara 

içmeyen grupta IL-4 miktarı daha yüksek, IL-8 miktarı ise daha az bulunmuştur. IL-1β 

ve IL-8 miktarları plak birikimiyle birlikte her iki grupta da anlamlı şekilde artmıştır. 

IL-8 miktarları araştırmanın başlangıcında ve gingivitis oluşturulduktan sonra alınan 

örneklerde sigara içen grupta anlamlı derecede daha fazladır. IL-4’ün ise periodontal 

durum ve sigara içme durumuyla ters ilişkili olduğunu, başlangıçta sigara içmeyen 

grupta  anlamlı derecede daha yüksek miktarda bulunduğunu saptamışlardır. 

Gingivitisle birlikte IL-4 miktarı sigara içmeyen grupta değişmezken, içen grupta 

anlamlı derecede azalmıştır (79). 

Gorska ve ark (2003), klinik parametrelerle, periodontal hastalığın başlaması ve 

ilerlemesinde önemli olan IL-1β, TNF-α, IL-2, IFN-γ, IL-4, IL-10 gibi sitokinlerin 

konsantrasyonları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 25 KP’li ve 25 periodontal sağlıklı 

bireyden periodontal indeks ölçümlerinin yapıldığı seans dişeti ve kan örneği 

almışlardır. IL-1β, TNF-α, IL-2, INF-γ miktarlarını periodontitisli hastalarda, sağlıklı 

bireylere göre daha fazla saptamışlardır. IL-4’ün ve IL-10’un pozitif bulunduğu örnek 

sayısı (%88 ve %72) sağlıklı grupta daha fazla bulunmuştur. Serum örneklerindeki 
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sitokin profili oldukça yüksek çeşitlilik göstermektedir ve klinik ölçümlerle arasında bir 

ilişki saptanamamıştır. Periodontitisli hastalarda biopsi örneklerinde yüksek 

konsantrasyonda TNF-α, IFN-γ ve IL-2 saptanırken, IL-1-β/IL-10 ile TNF-α/IL-4 

oranları da periodontitisin şiddetiyle orantılı olarak yüksek bulunmuştur (83). 

Kamma ve ark (2004), 65 agresif ve 35 periodontal sağlıklı bireyde DOS’larında 

IL-1β, IL-4, IL-6 ve IL-8 miktarlarıyla birlikte, sigara ve stress faktörlerinin periodontal 

hastalığa etkisini incelemişlerdir. Agresif periodontitisli grupta, IL-4 miktarının sigara 

içenlerde, içmeyenlere göre anlamlı derecede arttığını bulmuşlardır. Sağlıklı grupta ise 

hastalıklı grubun tersi sonuçların alındığını bildirmişlerdir (117). 

Berglundh ve ark (2002), periodontal lezyonlardaki Th hücrelerinin salgıladığı 

sitokinleri belirlemek amacıyla, 22 genaralize KP’li hastadan interdental dişeti biopsisi 

almışlardır. IFNγ, IL-2 ve IL-4, IL-6’nın kombine olarak sitoplazmik işaretlerini 

bulunduran CD4+ hücrelerinin benzer miktarlarda olduğunu saptamışlardır. Yine bu 

sitokinleri teker teker eksprese eden hücre sayısı arasında da anlamlı fark 

bulamamışlardır. Sonuç olarak periodontal lezyonların Th1 ve Th2 hücreleri tarafından 

yönlendirildiğini bildirmişlerdir (23).  

Bozkurt ve ark. (2006), KP’li, sistemik sağlıklı ve romatoid artritli hastalarda 

DOS’da antieflamatuar sitokinlerin seviyelerini ve klinik paremetrelerle ilişkilerini 

belirlemeye çalışmışlardır. IL-4 ve IL-10 seviyelerinin KP’li grupta, periodontal olarak 

sağlıklı gruba göre anlamlı derecede az bulmuşlardır. Sistemik sağlıklı grupta ise IL-4 

miktarının romatoid artritli gruba göre daha az olduğunu belirtmişlerdir. Her iki 

hastalıkta da proenflamatuar ve antienflamatuar sitokinler arasındaki dengenin 

bozulmasının önemli rol oynadığını ileri sürmüşlerdir. Yine romatod artritli hastaların 

kullandığı antieflamatuar ilaçların IL-4 ve IL-10 sentezinin arttırarak, dişeti iltihabını 

etkileyebileceğini belirtmişlerdir (35). 

Pradeep ve ark (2008), periodontal sağlıklı bireylerde ve periodontitisli 

hastalarda IL-4 miktarlarını DOS’da değerlendirmişlerdir. IL-4’ün pozitif olduğu DOS 

örneklerinin sayısının periodontitisinin şiddetinin artmasıyla azaldığını saptamışlardır. 

Yine ortalama konsantrasyonun periodontal sağlık durumundan hastalığa doğru 

gidildikçe azaldığını belirtmişlerdir. DOS’da IL-4 varlığını periodontal sağlık 

durumuyla, yokluğunu periodontitisle ilişkilendirmişlerdir. Yine aynı çalışmada 

Pradeep ve ark. diş yüzeyi temizleme ve kök yüzeyi düzleştirme işlemlerinden sonra IL-
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4’ün pozitif bulunduğu örnek sayısının ve ortalama konsantrasyonun arttığını 

bildirmişlerdir. IL-4’ün periodontal hastalık durumuyla ilişkili olabileceğini 

belirtmişlerdir (197). 

• IL-10 

Mosmann ve ark. ilk olarak, Th2’lerin ürettiği bir sitokinin, Th1 hücrelerinden 

salgılanan IFN-γ’yı inhibe ettiğini saptamışlardır. Günümüzde, sitokin sentezini inhibe 

eden bu faktör, IL-10 olarak bilinmektedir (9). 

IL-10, doğal ve kazanılmış immun yanıt üzerine önemli etkileri olan 

antieflamatuar bir sitokindir. Başlıca Th2 hücreleri tarafından üretilmekle birlikte aktive 

monosit, makrofaj ve B hücreleri tarafından da üretilir. IL-10 ve IL-10 homologları, 

romatoid artrit, enflamatuar kemik hastalıkları, psoriazis gibi kronik enflamatuar 

hastalıklarda immunosupresif ajan olarak kullanılmaktadır (9). 

IL-10’un ilk hedefi antijen sunan hücreler ve lenfositlerdir. En önemli 

immunolojik etkisi Th1/Th2 dengesini düzenlemesidir. Th1 hücreleri hücresel immun 

yanıtta esas rol oynarken, Th2 sitokin yolu (Tip 2), Ig-E, Ig-A, IgG üretiminde ve 

mukozal immunitede rol almaktadır (209). IL-10, iç parazitlere karşı savaşta, bakteriyel 

toksinlerin etkisizleştirilmesinde ve lokal mokozal yanıtta önemli görev alan B 

hücrelerinin çoğalmasını ve farklılaşmasını uyarır. Bununla birlikte, IL-10 

proenflamatuar sitokin üretimini ve monositlerin/makrofajların, dentritik hücrelerin 

antijen sunma kapasitelerini baskılar. Makrofaj ve monositlerin MHC sınıf II molekülü 

ekspresyonunu azaltır (9, 208). Bu nedenlerle IL-10 hücresel immunitenin 

baskılanmasında oldukça önemlidir (169).  

IL-10’un, monosit/makrofaj kaynaklı TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, Granülosit 

koloni stimüle edici faktör (G-CSF), MIP-1α ve MIP-2α üretimini inhibe ettiği 

belirtilmiştir. Mononükleer hücrelerin nitrik oksit, oksijen radikalleri ve prostoglandin 

üretimini azaltır (73). Mononükleer fagositlerin MMP sentezini baskılarken, TIMP-1 

üretimini uyarır (133). Yine nötrofillerin ve NK hücrelerin sitokin üretimini baskılar 

(183). Nötrofillerin kemotaksisini ve degranülasyonunu azaltır (169). 

IL-8 varlığında CD4+ hücrelerinin migrasyonunu baskılarken, CD8+ T hücreleri 

için kemotaktik faktör olarak rol oynadığı bildirilmiştir (111). 
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Gemmel ve ark. (1998), sağlıklı ve gingivitisli bireylerin dişeti dokularında IL-

10 sentezleyen CD8+ hücrelerinin sayısının, erişkin periodontitisli hastaların 

dokularından anlamlı derecedece daha az olduğunu saptamışlardır. IL-10(+) B hücreleri 

ve makrofajların sayısının sağlıklı/gingivitisli ve periodontitisli dokularda farklılık 

göstermediğini ve P.gingivalis ile uyarıldıklarında bu hücrelerin sayılarında bir 

değişiklik meydana gelmediğini bildirmişleridir. Periodontal lezyonlardaki IL-10’un 

spesifik etkisinin T hücrelerinin alt grubu olan CD8+ hücrelerince meydana geldiğini 

ileri sürmüşlerdir (75). 

IL-10’un, periodontal hastalık gibi kronik hastalıkların immunopatogenezinde 

önemli rol oynadığı söylenmektedir (76, 179). IL-10’un kronik periodontitiste, Th1 ve 

Th2 arasındaki dengenin kontrolünde kritik rol oynadığı düşünülmektedir. IL-10’un 

fazla salgılanması, dengeyi Th2 yönünde bozduğu ve hastalığın gerilemesine neden 

olabileceği belirtilmiştir. Ortamda az bulunmasının ise IL-1 üretiminin ve doku 

yıkımının artmasıyla sonuçlanabileceği bildirilmiştir (51). 

Gamonal ve ark (2000), orta ve ileri derecede periodontitsli 6 hasta ve 6 

periodontal sağlıklı bireyden DOS ve dişeti biopsisi örneklerini periodontal tedavi 

öncesi ve tedavi sonrası 2. ayda toplamışlardır. Aktif bölgelerde B lenfositlerine ve 

makrofajlara yüksek miktarlarda rastlanmıştır. IL-10 kontrol grubunda saptanamamıştır. 

Periodontitisli hastalarda IL-10 konsantrasyonunu, sondalama derinliği 4-6 mm 

arasındaki bölgelerde, 3mm’den az olan bölgelere göre daha yüksek bulmuşlardır. 

Sondalama derinliği 6mm’nin üzerinde olan ceplerden alınan örneklerde ise IL-10’u 

saptayamamışlardır. Yine periodontal tedavi sonrası IL-10 ve RANTES DOS 

örneklerinde saptanamamıştır (70). 

Lappin ve ark (2001), periodontal lezyonlardan aldıkları granülasyon dokusu 

örneklerinde proenflamatuar ve antienflamatuar sitokinlerin hastalıktaki rolünü 

incelemişlerdir. Erken başlayan periodontitisli gruptaki IL-10 eksprese eden lökosit 

sayısının, erişkin periodontitisli gruptakinden fazla olduğunu bildirmişlerdir. Şiddetli 

periodontitis durumunda Th2 hücrelerinin Th1’lere göre daha fazla sayıda bulunduğunu 

belirtmişlerdir (140). 

Honda ve ark. (2006), 25 orta ve ileri düzeyde kronik periodontitisli ve 23 

gingivitisli hastadan elde ettikleri doku biopsilerinde, RT-PCR tekniğiyle 

antienflamatuar ve proenflamatuar sitokinlerin mRNA ekspresyon düzeylerini 
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incelemişlerdir. Periodontitisli grupta, antieflamatuar rol üstlenen IL-10 ve TGF-β1’nın 

mRNA ekspresyon düzeylerini periodontitisli grupta, gingivitisli gruba göre anlamlı 

olmamakla birlikte daha yüksek saptamışlardır. IL-4 mRNA düzeylerinin ise 

periodontitisli grupta gingivitisli gruba göre çok az miktarda arttığını, fakat diğer 

sitokinlerle karşılaştırıldığında  IL-4 tüm mRNA düzeylerinin çok az seviyede kaldığını 

bildirmişlerdir (105). 

Neto ve ark. (2007), sigara içen ve içmeyen KP’li ve periodontal sağlıklı 

bireylerden , sigaranın IL-1α, IL-1ra, IL-6, IL-8, IL-10 ,TNF-α, MMP-2, MMP-8, 

RANKL ve osteoprotegerin gen ekspresyonuna etkisini araştırmak için dişeti örnekleri 

toplamışlardır. MMP-8 ve osteoprotegerin hariç diğer faktörlerin seviyesinin 

enflamasyonla birlikte arttığını belirtmişlerdir. IL-10, MMP-8 ve osteoprotegerin 

miktarlarını kontrol grubuyla karşılaştırdıklarında sigara içen KP’li grupta miktarları 

daha az bulmuşlardır. Yine KP’li grupta sigara içenlerde IL-1α, IL-8, IL-10, TNF-α, 

MMP-8 ve osteoprotegerin seviyelerinin azaldığını, IL-6 ve IL-1ra’nın arttığını 

bildirmişlerdir. Sonuç olarak; sigaranın periodonsiyumdaki gen ekspresyonunu 

değiştirdiğini, IL-6/IL-10 ve RANKL/Osteoprotegerin oranlarını etkilediğini 

belirtmişlerdir (42). 

Toker ve ark. (2008), agresif periodontitisli hastalarda periodontal başlangıç 

tedavisini takiben altıncı haftada DOS örneklerinde tedavi öncesine göre sığ, orta ve 

derin ceplerde IL-10 miktarında anlamlı değişme olmadığını bildirmişlerdir. 

Başlangıçtaki IL-10 miktarını orta sığlıkta (%57,7) ve derin ceplerde (%41,7), sığ 

(%26.7) ve sağlıklı bölgelere (%33,3) göre anlamlı olamamakla birlikte daha fazla 

bulmuşlardır (231). 

Torres ve ark. (2009), sigara içen ve içmeyen bireylerin tüm kan hücre 

kültüründen elde ettikleri monositleri, Neisseria meningitidis kaynaklı lipo-

oligosakkarit ve P.gingivalisin sonic ekstresine (ultrasonik vibrasyona uğratılmış) maruz 

bırakmışlardır. IL-12’nin IL-10’a oranını sigara içenlerde içmeyenlere göre daha az 

saptamışlardır. IL-1β üretimi de sigara içenlerde anlamlı derecede daha düşük 

bulunmuştur. Araştırmacılara göre bu sonuçlar sigara kullanımının Th1/Th2 dengesini 

bozduğunu ve daha baskın bir Th2 cevabın oluştuğunu düşündürtmektedir. Bu durumun 

karşımıza sigara içenlerde, B hücrelerinin poliklonal olarak aktivasyonu ile daha düşük 
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antikor korumasıyla birlikte klinik olarak daha şiddetli periodontitis tablosu 

görülmesiyle çıkabileceğini öne sürmüşlerdir (236). 

IL-13 

10 kD molekül ağırlığında, 132 aminoasitlik nonglikolize bir proteindir. İn vitro 

olarak aktive T hücrelerinden salındığı (Th2) ve monositlerle B hücrelerinin 

fonksiyonlarını etkilediği belirtilmiştir (155). 

IL-4 ve IL-13 benzer hücresel reseptörlere sahiptir ve bu yüzden benzer 

antieflamatuar özellikler gösterirler. Aralarındaki başlıca fark T hücreleri üzerine 

etkilerindedir. IL-4 Th2 hücrelerinin farklılaşmasında baskın etkiye sahipken, IL-13 T 

hücreleri üzerine minimal etkiye sahiptir (182). 

IL-13’ün, monositlerin lipopolisakkaritlerle uyarılmasının ardından IL-1-β, 

TNF-α, IL-8 ve IL-6 üretimlerini inhibe ederek antieflamatuar etki gösterdiği 

bildirilmiştir. IL-13, makrofaj ve monositlerin MHC II antijeni ve B2 integrin 

ekspresyonlarını arttırır, CD14 ve FCγ reseptör ekspresyonunu azaltır (182). 

Johnson ve ark. (2007), periodontal ya da çürük nedeniyle çekilmiş dişlere 

komşu 243 sağlıklı ve hastalıklı interdental dişeti örneğinde, IL-2,-4,-6,-10,-13,-15 ve 

IFN-γ konsantrasyonunu belirlemeye çalışmışlardır. IL-4 ve IL-10 miktarını 3 ve 3 mm-

6mm arasındaki sulkus derinliğe sahip bölgeye komşu hastalıklı dişetinde, 1-3 mm ve 

6mm’nin üzerindeki sulkusa komşu dişetine göre daha fazla miktarda saptamışlardır. 

IL-13 ve IL-4 konsantrasyonlarının anlamlı derecede ilişkili ve IL-13 

konsantrasyonunun IL-4’e göre 10 kat daha fazla olduğunu bildirmişlerdir (114). 

2.9. KEMOKİNLER 

Enflamasyonda ve enfeksiyonlara karşı konak cevabında lökositlerin dokulara 

yerleşimi önemli bir basamağı oluşturmaktadır. Bu süreç kemotaktik sitokinler olarak 

bilinen kemokinler tarafından kontrol edilmektedir. Günümüze kadar yapılan 

çalışmalarda insanlarda yaklaşık olarak 50 kadar kemokin tanımlanmıştır. Kemokinler 

8-12 kD ağırlığında heparin bağlayan proteinlerdir ve lökosit migrasyonunu 

düzenlemekte, bunun yanında anjiyogenez ve lökosit degranülasyonu gibi süreçlerin de 

gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Kemokinler akut ve kronik enflamasyonda birçok 

sitokinin uyarısı sonucu salgılanırlar. Güçlü kemotaktik özellikleri nedeniyle 
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enflamasyon bölgesine enflamatuar hücre akışına neden olurlar. Kemokinler yapılarında 

bulunan sisteinin bulunduğu molekülün N-terminal ucundaki yerleşim pozisyonlarına 

göre altgruplara ayrılırlar. Bu özelliklerine göre dört gruba ayrılmalarına rağmen sadece 

iki tanesi detaylı olarak karekterize edilmiştir. Alfa-kemokinler, amino terminal 

ucundaki iki sistein arasında bir aminoasit bulunduğu için CXC kemokinleri olarak 

tanımlanır. Beta kemokinler ise uçtaki sisteinler yanyana yerleştiği için CC kemokinler 

olarak isimlendirilmiştir. Kemokin ailesinin hücreler üzerinde bağlandıkları 20 kadar 

kemokin reseptörü tanımlanmıştır. Kemokin reseptörleri G- protein bağımlı türde hücre-

içi sinyal ileten türde yapılardır. Kemokinlerin uygun reseptöre bağlanması sonucunda 

sinyal iletimi ile uyarılan hücreler, doku zedelenmesi, enflamasyon veya gerek görülen 

bölgeye migrasyon yapmak üzere harekete geçerler. CXC sınıfı genellikle nötrofilleri 

active ederken, CC sınıfı  monositler veya lenfositler için kemotaktik özellik gösterir.  

CXC grubu; 

1. IL-8 

2. Melanoma büyüme stimüle edici factor(Melanoma growth stimulating factor ) 

3. Platelet faktör-4 

4. Beta tromboglobülin gibi sitokinleri içermektedir. 

CC grubu ise; 

1. Monosit kemoatraktan protein-1(MCP-1) 

2. Makrofaj inflamatuar protein-1α(MIP-1α) 

3. Makrofaj inflamatuar protein-1β(MIP-1β) 

4. Regulated on Activation, Normally T Cell Expressed and Secreted (RANTES) 

gibi protenlerden oluşmaktadır (116). 

Monosit Kemoatraktan Protein-1 (MCP-1) 

CC kemokin grubunda yer alan MCP-1, endojen ve eksojen uyaranlara karşı 

lökosit, fibroblast, keratinosit ve endotel hücreleri gibi çok çeşitli hücre tipleri 

tarafından sentezlenmektedir. Ayrıca MCP-1 sentezi, IL-1 ve TNF-α gibi 

proenflamatuar sitokinler, bakteriler ve bakteri ürünleri tarafından da düzenlenmektedir. 

Ateroskleroz, gecikmiş tipte duyarlılık reaksiyonları, tümörlere karşı konak yanıtı, artrit, 
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gingivitis, bakteriyel enfeksiyonlara bağlı kemik enflamasyonu gibi birçok patolojik 

durumda MCP-1 salınımı gözlenmektedir (207). 

MCP-1 monositler için güçlü bir kemoatraktandır. Monosit migrasyonu 

sırasında kemotaksis için gerekli olan integrinlerinde sentezini uyarır. Transendotelyal 

migrasyonda, aktif T hücreleri için de kemoatraktandır (207). MCP-1, NK 

hücrelerinden ve CD8+ T hücrelerinden granül salınımını uyarır (148).  Bazofillerden 

histamin salınımına neden olur fakat eozinofiller üzerine bir etkisi yoktur (31). 

Yu ve ark. (1995), enflamasyonlu dişeti dokusundaki MCP-1 ekspresyonunu 

ikili antikor immünhistokimyal ve doku içi hibridizasyon teknikleri ile inceledikleri 

çalışmalarında, yoğun enflamatuar infiltrasyonda, MCP-1 salgılayan temel hücrelerin 

mononükleer fagositler olduğunu, orta derecede inflamasyonlu bölgelerde 

monosit/makrofaj ve fibroblastların da MCP-1 salgıladığını saptamışlardır (266). 

Graves (1999), hafif derecede enflamasyonlu dişetinde MCP-1 ekspresyonu 

olmadığını, dişler üzerinde plak birikimi ile birlikte bakteriler ve ürünlerinin, dişeti bağ 

dokusundaki mononükleer fagositler ve endotel hücrelerinde MCP-1 ekspresyonunu 

uyardığını bildirilmiştir (87). 

Hanioka ve ark. (2000), MCP-1’i konak cevabının bir belirleyicisi olarak kabul 

ettikleri çalışmalarında DOS’da MCP-1 seviyesini ELİSA yöntemiyle incelemişlerdir. 

Bu çalışma ile, periodontal lezyonlarda DOS’ndaki MCP-1 artışının immun cevabın 

hücresel fonksiyonlarını gösterdiğini ileri sürmüşlerdir (98). 

Lee ve ark. (2003), periodontitisli, gingivitisli ve sağlıklı bölgelerden 

topladıkları DOS ve mikrobiyal örneklerde, B. forsytus ve MCP-1 miktarlarının pozitif 

korelasyon gösterdiğini gözlemlemişlerdir. MCP-1 konsantrasyonunun, KP’li 

bölgelerde, gingivitisli bölgelere göre anlamlı derecede fazla olduğunu saptamışlardır. 

Sağlıklı bölgelerde ise MCP-1’e rastlamamışlardır (142). 

Keleş ve ark. (2005), ligatür yerleştirilip MDP birikimi sağlanarak oluşturulan 

deneysel periodontitis modelinde, dişeti dokusunda lenfosit ve makrofaj 

infiltrasyonunun MCP-1 sentezi ile ilişkili olduğu, dişeti dokusunda MCP-1 sentezinin 

konak cevabının önemli bir aşaması olabileceği sonucuna varmışlardır (121). 

Kurtiş ve ark. (2005), 25 KP’li, 20 agresif periodontitisli, 20 sağlıklı bireyde, 

MCP-1 ve TNF-α miktarlarını DOS’da ELİSA yöntemiyle incelemişlerdir. MCP-1’in 
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ve TNF-α’nın total miktarlarının ve konsantrasyonlarının, KP’li ve agresif 

periodontitisli gruplar arasında benzer olduğu saptamışlardır. TNF-α ve MCP-1 

konsantrasyonunu KP’li ve agresif periodontitisli grupta, sağlıklı gruba göre anlamlı 

derecede daha fazla bulmuşlardır. Toplam MCP-1 ve TNF-α ile plak indeksi, gingival 

indeks, sondalama derinlikleri, klinik ataşman seviyesi arasında pozitif yönde ilişki 

saptamışlardır. MCP-1’in periodontal hastalıkta, enflamatuar ve immun hücrelerin 

aktivasyonunda ve kemotaksisinde önemli bir rol oynadığını belirtmişlerdir (131). 

Makrofaj Antieflamatuar Protein-1α (MIP-1α) 

MIP-1α, CC kemokin grubuna ait asidik bir proteindir. MIP-1α lenfositlerin ve 

monositlerin enflamasyon sahasına selektif migrasyonunu sağlayarak, hücresel immun 

cevabın düzenlenmesinde rol oynamaktadır. MIP-1α öncelikli olarak B lenfositleri ve 

CD8+ T hücreleri için kemotaktik özellik gösterir. MIP-1α 100 pg/ml 

konsantrasyonunda B hücreleri ve sitotoksik T hücreleri için kemoatraktan etki 

gösterirken, 10ng/ml gibi daha yüksek konsantrasyonlarda bu hücrelerin migrasyonunun 

azaldığı, CD4+ T hücrelerinin ki arttığı saptanmıştır. MIP-1α NK’ların kemotaksisini de 

düzenlemektedir (216). MIP-1α öncelikli olarak monositleri uyarsa da osteoklastların 

öncül hücrelerinin aktif osteoklastlara dönüşmesinde de rol oynamaktadır (66). MIP-

1α’nın multiple myelomada, kemik kaybının radyografik olarak saptanabilir hale 

gelmesinden önce ortamda yüksek seviyelere ulaştığı bildirilmiştir (43). 

Dinlenme halindeki monosit ve makrofajlarda MIP-1α mRNA’sı oldukça düşük 

seviyelerde tespit edilmiştir. Periferal kan monositleri, LPS’ler, IL-1β, 

phytohemagglutinin, IFN-γ veya gram (+) bakteri kaynaklı lipoteikoik asitler gibi 

uyaranlarla karşılaştığında yüksek miktarlarda MIP-1α sekresyonu yaparlar (54, 100, 

227). Son yıllarda, Aggregatibacter actinomycetemcomitans ve Porphyromonas 

gingivalis’in LPS’lerinin ve IL-1β’nın polimorfonükleer lökositlerden ve dişeti epitel 

hücrelerinden osteoklastların öncül hücrelerinin farklılaşmasına yol açan MIP-1α 

sentezine neden olduğu saptanmıştır (213). LPS’lerin uyarmasıyla artan MIP-1α sentezi, 

IFN-γ sentezini de arttırır (100). Ortamda bulunan IL-4, IL-10, IL-13, monositlerin LPS 

kaynaklı IFN-γ üretimi inhibe etmektedir (30, 56). Monositlerin  ICAM-1 yardımıyla 

endotele bağlanmaları sırasında da MIP-1α sentezlerinin arttığı saptanmıştır. 

Monositlerin endotele bağlanmaları sırasında ürettikleri MIP-1α’nın enflamatuar 

cevap sırasında ortama hücre göçünü sağladığı düşünülmektedir (150). Ortamdaki 
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monosit kaynaklı IL-12 ve IL-15 varlığının NK’lardan MIP-1α sentezine neden olduğu 

saptanmıştır (32). Yine LPS’lerin nötrofillerin MIP-1α sentezlemesini sağladığı 

bilinmektedir (119). IL-10 ise, MIP-1α mRNA’sını bozarak, nötrofillerin LPS kaynaklı 

MIP-1α sentezini inhibe etmektedir (120). Yine B hücrelerine antijen bağlanması B 

hücrelerinin MIP-1α sentezlemesini uyarır (129). MIP-1 α’nın başlıca kaynaklarından 

biri de T lenfositleridir. IL-4, IL-10, IL-18 veya IFN-hγ T hücrelerinin MIP-1α üretimi 

üzerine düşük miktarda baskılayıcı etkiye sahiptir (165). Uyarılmamış eozinofillerde de 

düşük seviye de MIP-1α mRNA’sı saptanmıştır (49). MIP-1α, eozinofiller için 

kemotaktiktir, bazofilleri uyararak histamin salınımına neden olur. Bunların yanı sıra 

ICAM ekspresyonunu ve mast hücrelerinden TNF-α, IL-1 ve IL-6 salınımını uyarır. 

Hematopoietik kök hücrelerinin proliferasyonunun üzerine ise inhibitör etkisi vardır 

(46). 

Solunum sisteminde epitel hücrelerinin virüs nedeniyle gelişen enfeksiyon 

sonucunda ise yüksek miktarlarda MIP-1α ürettikleri görülmüştür (181). Bunlar dışında, 

pulmoner düz kas endotel hücreleri, kemik iliğindeki CD34+ hücreler ve epitel hücreleri 

de MIP-1α sentezi yapabilmektedir (151, 154, 260).  

Gemmel ve ark.(2001), periodontitisli ve sağlıklı hastalardan topladıkları dişeti 

biopsi örneklerini, kemokin üretimi yapan hücreleri ve oranlarını değerlendirmek 

amacıyla infiltrat miktarına göre üç gruba ayırmışlardır. CD3+ T hücrelerinin, CD4+ ve 

CD8+ T hücrelerinin alt gruplarının ve CD14+ makrofajların oranlarının, 

sağlıklı/gingivitis ve periodontitis lezyonlarında anlamlı derecelerde değişmediğini ve 

yine oranlarının dokudaki infiltrat düzeyinden etkilenmediğini belirtmişlerdir. 

Periodontitisli hastalarda, MIP-1α+ hücrelerin, MCP-1+ ve RANTES+ hücrelere göre 

daha baskın olduğu ve orta dereceli infiltrata sahip periodontitisli hastalarda, MCP-1+ 

hücrelerine göre anlamlı derecede fazla olduğunu bildirmişlerdir. Yine periodontitisli 

hastalarda MIP-1α+ hücrelerinin oranını, yoğun infiltrata sahip lezyonlarda, az ve orta 

dereceli infiltrata sahip lezyonlara göre anlamlı olmamakla birlikte daha fazla 

saptamışlardır. MIP-1α+ hücrelerin, MCP-1+ hücrelere göre daha baskın olmasından 

dolayı, MIP-1α’nın dişeti dokusuna monosit/makrofajların göçünde MCP-1’e göre daha 

etkin bir oynayabileceği kanısına varmışlardır. Endotel hücreleri RANTES ve MIP-1α 

üretimi yapmamakla birlikte, MCP-1+ hücrelerin infiltratın artmasıyla birlikte 

azaldığını ve yoğun infiltrat gösteren grupta ise MCP-1+ hücre bulunmadığını 
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belirtmişlerdir. Oral epitel keratinositlerinde infiltratın artmasıyla RANTES+ ve MCP-

1+ hücrelerin azaldığını, MIP-1α hücrelerin ise azalmadığını bildirmişlerdir. Bu nedenle 

MIP-1α’nın nötrofillerin göçünde erken dönemde olduğu kadar enflamasyonun ileri 

dönemlerinde de önemli rol aldığını ileri sürmüşlerdir (77). 

Ryu ve ark.(2007) in vitro çalışmalarında, IL-1β ve LPS’lerce uyarılan dişeti 

epitel hücrelerinde ve PMN’lerde MIP-1α ekspresyonunu gözlemlerken, osteoblastlarda 

ve dişeti fibroblastlarında aynı etkinin meydana gelmediğini belirtmişlerdir. 

Enflamasyonlu dişeti dokusununda, epitelin bazal laminasında MIP-1α’nın yüksek 

oranda bulunduğunu, fakat sağlıklı dişetinde MIP-1α ekspresyonuna rastlamadıklarını 

bildirmişlerdir. Ayrıca MIP-1α’nın 0.05-2 ng/ml konsantrasyonları arasında osteoklast 

oluşumunu uyardığını saptamışlardır. Dişeti epiteli hücrelerince yapılan MCP-1 

ekspresyonunun, lökositleri aktive ederek ve ortama toplayarak enflamasyonun 

başlamasında önemli olduğunu, ilerleyen süreçte multinükleer kemik hücrelerinin 

oluşumunu sağlayarak kemik yıkımında da rol oynadığını ileri sürmüşlerdir. Bulguları 

doğrultusunda MIP-1α’nın periodontitisin erken ve ilerlemiş evrelerinde önemli rol 

oynabileceğini belirtmişlerdir (213). 

Fine ve ark.(2009), Aa+ ve Aa- sağlıklı çocukları periodantal açıdan takibe 

almış ve 6-9 aylık periodlarda tükürük örneği toplamışlardır. Tükürük örneklerinde 

sitokin analizlerini xMAP teknolojisine dayalı Luminex cihazında yaptıkları 3 yıllık 

çalışmalarında, lokalize agresif periodontitis gelişen çocuklarda MIP-1α düzeylerinin 

sağlıklılara göre anlamlı düzeyde yükseldiğini bildirmişlerdir. Kemik kaybı 

saptanmadan önce IL-1β’nın 4 kat kadar artabildiği görülürken, MIP-1α’nın 50 kat 

artabildiğini saptamışlardır. Bu sonuçlara dayanarak Aa taşıyan, bu nedenle lokalize 

agresif periodontitis gelişme riski bulunan bireylerde MIP-1α’nın, erken bir marker 

olarak kullanılabileceğini düşünmüşlerdir (66). 

Thunnel ve ark.(2010), KP’li hastalardan hastalıklı ve sağlıklı bölgelerden 

topladıkları DOS’ndaki sitokinlerin ve kemokinlerin başlangıç ve periodontal tedavi 

sonrası düzeylerini xMAP teknolojisine dayalı kitlerle Luminex cihazında 

değerlendirmişlerdir. MCP-1, MIP-1α ve RANTES total miktarları hastalıklı 

bölgelerde, sağlıklı bölgelere göre  daha yüksek saptamakla birlikte bu farklılığın 

istatistiksel olrak anlamlı olmadığını belirtmişlerdir. MCP-1, MIP-1α ve RANTES DOS 

total miktarlarının KP’nin tedavisini takiben 6-8 hafta sonra alınan DOS örneklerinde 

istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığını bildirmişlerdir (229). 
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Makrofaj Antienflamatuar Protein-1β (MIP-1β) 

MIP-1β’nın kaynak hücreleri MIP-1α kadar fazla çalışılmamıştır. MIP-1β’da, 

MIP-1α gibi lenfositlerin ve monositlerin enflamasyon sahasına selektif migrasyonunu 

sağlayarak, hücresel immun cevabın düzenlenmesinde rol oynar. Fakat MIP-1β CD4+ T 

hücreleri için kemotaktiktir. Monositlerin LPS’ler ve IL-7 ile uyarılması sonucu yüksek 

miktarlarda MIP-1β sentezledikleri bilinmektedir. Ortamda IL-4 varlığında ise 

monositlerin MIP-1β üretimi baskılanmaktadır (267). T hücreleri ve B hücreleri 

antijenle bağlandıklarında, NK hücreleri de  Fc reseptörleri bağlandığında veya hedef 

hücrenin lizisi sırasında MIP-1β üretimi yaparlar (129, 180). 

Nötrofillerin IFN-γ ile uyarılması, MIP-1β üretimine neden olurken, IL-10 bu 

üretimi baskılayıcı yönde etki gösterir (139). Bunların dışında beyin mikrodamarlarının 

endotel hücreleri LPS’ler, TNF-α, IFN-γ, IL-1β ile, pulmoner damarların düz kas 

hücreleri IL-1β, TNF, IL-4, IL-10, IFN γ ile uyarıldıklarında MIP-β üretimi yaparlar 

(165, 221). Yine dentritik hücrelerinde LPS’ler ve TNF-α etkisiyle MIP-1β ürettikleri 

saptanmıştır (214). 

Kabashima ve ark.(2002) immunohistokimyasal çalışmalarında, periodontitisli 

bölgelerden elde edilen dişetinin enflamasyonlu sahalarında MCP-1, MIP-1α, MIP-1β 

ve RANTES üreten hücrelerin bulunduğunu, fakat aynı hücrelere sağlıklı dişeti 

örneklerinde rastlanmadığını bildirmişlerdir. Bunlara ek olarak, enflamasyonlu dişetinde 

CCR5+ ve CXCR3+ hücrelerinin de saptandığını bildirmişlerdir (116). 

Garlet ve ark. (2003) farklı  periodontal hastalıklarda kemokin ve kemokin 

reseptörlerini RT-PCR tekniği kullanarak belirlemeye çalışmışlardır. Sağlıklı, kronik 

periodontitisli ve agresif periodontitisli bireylerden aldıkları dişeti biopsilerinde, sağlıklı 

grupta MIP-1α, MIP-1β veya reseptörlerine ait mRNA saptayamamışlardır. Buna 

karşılık hastalıklı gruplarda sağlıklı gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek MIP-1α ve MIP-1β ekspresyonu gözlemlemişlerdir (72). 

Emingil ve ark.(2005), sağlıklı, gingivitisli, KP’li ve agresif periodontitisli 

hastalardan elde ettikleri DOS örneklerinde MIP-1α ve MIP-1β total miktarları 

düzeylerinin benzer olduğunu bildirmişlerdir. MIP-1α ve MIP-β konsantrasyon düzeyini 

ise sağlıklı grupta, periodontal hastalıklı gruplara göre anlamlı derecede yüksek 

bulmuşlardır. Fakat çalışmalarının sonuçlarını konsantrasyona göre daha hassas 

olduğunu düşündükleri standartize bir zaman aralığında toplanan total miktar üzerinden 
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değerlendirmeyi uygun görmüşlerdir. Çalışmacılar MIP-1α ve MIP-1β’nın dişeti 

dokusunda bulunduğu, fakat periodontitiste enflamatuar cevabın artmasıyla birlikte 

DOS düzeylerinin artmadığını belirtmişlerdir. Bu nedenle MIP-1α ve MIP-1β’nın B 

hücrelerinin çoğunlukta olduğu periodontal lezyonlarda, makrofajların ve lökositlerin 

göçünden sorumlu olmadığını ileri sürmüşlerdir (63). 

RANTES( Regulated on Activation, Normally T Cell Expressed and Secreted)  

RANTES, monosit, eozonofil, bazofil ve T lenfositlerinin kemotaksisini uyaran 

CC grubuna ait bir kemokindir. Th1 hücreleri için doza bağlı olarak güçlü kemoatraktan 

özellik gösterirken, Th2 hücreleri üzerine etkisi bulunmamaktadır (221). 

RANTES, monositler, eozinofiller ve CD4+ T hücreleri için güçlü kemotaktik 

özellik gösterir. Monositlerin endotel hücrelerine tutunmasını arttırır. Th1 hücreleri için 

kemotaktik özellik göstermesine karşın, Th2’lere karşı aynı özelliğinin olmaması, 

RANTES’in proenflamatuar ve antienflamatuar özellik gösteren T hücre altgrupları 

arasındaki dengeyi kontrol ederek lokal immun yanıtı düzenlediğini akla getirmiştir 

(221). 

RANTES ve MCP-1’in bazofil aktivasyonu üzerine birbirini tamamlayıcı 

etkileri vardır. MCP-1 bazofillerden histamin salınımını üzerine güçlü etki gösteririken, 

bazofil kemotaksisini az miktarlarda uyarmaktadır. RANTES ise tam tersi olarak, 

bazofil kemotaksisi üzerine güçlü etki gösterirken, histamin salınımı üzerine düşük 

etkilidir (31). 

Gamonal ve ark.(2001), periodontitisli ve sağlıklı hastalardan elde ettikleri 

biopsi örneklerinde, periodontitisli bölgelerde anlamlı derecede yüksek seviyede T 

lenfositleri (CD4+, CD8+), B hücreleri (CD19) ve monosit/makrofaj (CD11c) varlığını, 

periodontal tedaviden 2 ay sonra ise biopsi örneklerinde bu hücre popülasyonunun 

değiştiğini bildirmişlerdir. Periodontitisli dişetinde, RANTES’in de kullandığı CCR5 

kemokin reseptörü eksprese eden hücreler bulunduğunu saptamışlardır. Gamonal ve ark. 

RANTES’i sağlıklı bireylerden elde ettikleri DOS örneklerinde saptayamazken 

periodontitisli bireylerin DOS örneklerinin %87’sinde saptamışlardır. RANTES’in DOS 

total miktarının periodontitisli hastalarda SCD’den etkilenmediğini, konsantrasyonunun 

ise SCD ile ters ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmalarında, klinik paremetrelerle 

RANTES total miktarı zayıf ilişki göstermektedir. Periodontitisli hastaların tedavisinden 
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2 ay sonra sonrasında DOS hacminin azalmasıyla birlikte RANTES total miktarı ve 

konsantrasyonunun saptanamayacak düzeye indiğini belirtmişlerdir (71). 

Gemmel ve ark.(2001), sağlıklı/gingivitisli ve KP’li hastalardan elde ettikleri 

biopsi örneklerinde RANTES+ hücrelerin oranlarının periodontal duruma ve 

lezyonlardaki infiltratın yoğunluğuna bağlı olarak değişmediğini belirtmişlerdir (77). 

Garlet ve ark.(2003), sağlıklı, KP’li ve agresif periodontitisli hastalardan 

aldıkları dişeti biopsilerinde sitokinlerin mRNA ekspresyonlarını RT-PCR yöntemi ile 

incelemişlerdir. KP’li ve agresif periodontitisli hastalarda RANTES mRNA 

ekspresyonunu sağlıklı gruba göre anlamlı derecede daha fazla bulmuşlardır (72). 

Thunnel ve ark.(2010), pilot çalışmalarında, xMAP teknolojisine dayalı 

değerlendirme yöntemiyle, GKP’li altı hastadan, sağlıklı ve hastalıklı bölgelerden elde 

ettikleri DOS örneklerinde RANTES seviyesinin hastalıklı bölgelerde, sağlıklı bölgelere 

göre anlamlı derecede yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Hastalıklı bölgelerin tedavisini 

takiben 6-8 hafta sonra alınan DOS örneklerinde RANTES total miktarı anlamlı ölçüde 

azalmıştır (229). 
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Tablo 2-2: Sitokinlerin Başlıca Hücre Kaynakları ve Biyolojik Etkinlikleri 

 

Sitokin Başlıca Hücre 
Kaynağı 

    Başlıca Biyolojik Etkinliği       

IL-4 Th2 hücreleri Th2 proliferasyonu ve fonksiyonları artması   

 Mast Hücreleri Th1'lerin farklılaşmasının inhibisyonu    

 Bazofiller Eozinofillerin ve mast hücrelerinin büyümesi ve fonksiyonlarının artması 

  B hücrelerinin çoğalması ve IgE, IgG1 yapımının hızlanması  

  IL-1, IL-6,IL-8, TNF-α gibi monokinlerin üretiminin baskılanması 

  MHC Sınıf II ekspresyonunun artması    

  IL-1ra 'nın sentezinin artması    

  IL-2 ve INFγ aktivitesinin inhibisyonu    

    Nitrikoksit sentezinin baskılanması       

IL-10 Th hücreleri 
Th1 kaynaklı hücresel immunitenin 
baskılanması   

 
 

 Aktive  Tc hücreler Th2 cevabının artması   

 B hücreleri NK 'lardan IFN-γ sentezinin inhibisyonu     

 
Monosit,makrofajlar 
Nötrofiller Monositlerden MHC sınıf II ekspresyonunun inhibisyonu  

 

  Makrofajların fonksiyonlarının ve IL-12 üretiminin baskılanması  

  Makrofaj kaynaklı IL-1α, IL-6 ve IL-8 üretiminin inhibisyonu  

  IL-1ra üretiminin artması  

    
B Hücrelerinin üretiminin ve 
farklılaşmasının artması   

   

IL-13 Aktive Th2 hücreleri Birçok özelliği  IL-4 ile ortak (fakat daha sınırlı)  

  

B hücrelerinin ve monositlerin 
çoğalmasının ve farklılaşmasının 
arttırılması 

 

 

  

  Monosit ve makrofaj kaynaklı sitokinlerin inhibisyonu  
 

  IL-12 üretimin inhibisyonu 

    Monosit ve makrofajların MHC sınıf II ekspresyonun artması    

MCP-1 Monositler Monosit ve T Lenfositlerinin kemotaksisi     

 Endotel Hücreleri bazofiller  ve mast hücrelerinin kemotaksisi  

 Fibroblastlar Makrofaj aktivasyonu     

  Keratinositler Bazofil degranülasyonu     

MIP-1α 

Monosit,makrofajlar     
T Lenfositleri                
B Lenfositleri 
Nötrofiller 

Monositler, T ve B hücreleri, NK’lar, eozinofiller için kemotaksis 

 
MIP-1β Monosit, makrofaj   T 

Lenfositleri           B 
Lenfositleri   NK’lar       
Nötrofiller 

Enflamatuar hücrelerin aktivasyonu 
Çeşitli hücrelerin büyümesi ve 
farklılaşmasında düzenleyici 
(hematopoietik etki)    

 

         

RANTES T Hücreleri Monosit ve Th hücreleri için kemotaksis   

 Trombositler Eozinofil aktivasyonu    

  Bazofillerden histamin salınımının modülasyonu 

    
Eozinofillerde CD11b/CD18 adezyon 
molekülünün ekspresyonunun artması  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. HASTA SEÇİMİ 

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda 

gerçekleştirilen bu çalışma, klinik ve laboratuvar çalışması olmak üzere iki ana 

bölümden oluşmaktadır.  

Çalışmanın klinik bölümü, İstanbul  Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 

Periodontoloji Anabilim Dalı’na tedavi için başvurmuş olan, klinik ve radyografik 

olarak kronik periodontitis tanısı konmuş bireyler üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Hastaların seçiminde aşağıdaki kriterlere uygunluk aranmıştır: 

Genel Kriterler; 

1- Bireylerin sistemik açıdan sağlıklı olmaları 

2- Hamilelik ve emzirme döneminde bulunmamaları 

3- Periodontal dokuları etkileyen ilaç kullanıyor olmamaları 

4- Son 3 ay içerisinde antibiyotik kullanmamış olmaları 

5- Son 15 gün içerisinde nonsteroid antienflamatuar ilaç kullanmamış olmaları 

6- Radyoterapi, kemoterapi almamış olmaları 

Yerel Kriterler; 

1- Bireylerin en az 14 dişe sahip olmaları 

2- Son bir yıl içerisinde periodontal tedavi görmemiş olmaları 

3- Periodontal cerrahi geçirmemiş olmaları 

4- Hareketli protez kullanmamaları 

5- Klinik ölçüm yapılan dişlerde, dişetine komşu restorasyon veya çürük 

bulunmaması 

6- Periodontal yıkıma yol açabilecek herhangi bir parafoksiyonel alışkanlığa 

sahip olmamaları kriterlerine dikkat edilmiştir. 
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Çalışmaya klinik ve radyolojik muayenede kronik periodontitis tanısı konulmuş, 

klinik ataşman kaybı ağız ortalaması 4 mm ve üzerinde olan, ağızda en az 20 bölgede 

sondalanabilir cep derinliği 5 mm ve üzerinde olan, 20 sigara içen, 10 sigara içmeyen 

hasta dahil edilmiştir. Kontrol grubuna periodontal açıdan sağlıklı sigara içen 10 ve 

sigara içmeyen 10 olmak üzere 20 birey dahil edilmiştir. Sigara içen grupta, günde en az 

10 adet ve en az beş senedir sigara kullanan hastalar, içmeyen grupta ise hayatında hiç 

sigara içmemiş veya en son iki yıl önce sigarayı bırakmış olan hastalar 

değerlendirilmiştir. Sigara içme durumu bireye sorma yöntemi ile belirlenmiştir. Paket 

yılı günlük içilen sigara sayısı’nın 20’ye bölünüp çıkan sonucun, sigaranın kullanıldığı 

yıl sayısı ile çarpımı sonucu elde edilmiştir (29). 

Bütün gruplardaki hastalarda plak indeksi (Pİ), gingival indeks (Gİ), serbest 

dişeti kenarı konum değişikliği (SDKK), sondalanabilir cep derinliği (SCD), 

sondalamada kanama (SK), klinik ataşman düzeyi (KAD) ölçümleri yapılarak hastaların 

ağız içi klinik durumları saptanmıştır. Yapılan bu klinik değerlendirmeler, her dişin 

etrafında, mesio-bukkal, bukkal-orta, disto-bukkal, mesio-lingual, lingual-orta, disto-

lingual olmak üzere toplam altı noktadan yapılmıştır. Ölçümlerde 0.5 mm çapında 

Williams tipi periodontal sonda1 kullanılmıştır. 

3.2. KLİNİK DEĞERLENDİRMELER 

Çalışmamıza katılmayı kabul eden tüm hastaların ayrıntılı bilgi verildikten sonra 

yazılı onayları alınmıştır. Çalışmamız İ.Ü. Tıp Fak. Yerel Etik Kurul tarafından 

onaylanmıştır ( Protokol No: 2007/227) 

3.2.1. Plak İndeksi 

Plak indeksi ölçümleri tüm dişlerin yukarıda belirtilen altı bölgesinden, gözle ve 
muayene sondası yardımıyla tespit edilmiştir., 

0: Plak yok 

1: Plak var. 

 

                                                

 

1 Hu Friedy, Illionis, ABD 
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3.2.2. Gingival İndeks (Löe&Silness, 1963)(223) 

0: Sağlıklı Dişeti 

1: Hafif iltihap, renkte hafif değişiklik, hafif ödem, sonda ile serbest dişeti 

kenarına dokunmada kanama olmuyor. 

2: Orta derecede iltihap, kırmızılık, ödem ve parlaklık, sonda ile serbest dişetine 

dokunmada kanama var. 

3: Şiddetli iltihap, belirgin kırmızılık ve ödem, ülser, dişeti kenarında kendi 

kendine kanamaya eğilim var. 

3.2.3. Sondalanabilir Cep Derinliği (175) 

Sondalanabilir cep derinliği serbest dişeti kenarından cep tabanına kadar olan 

mesafenin ölçülmesi ile elde edilmiştir. 

3.2.4.  Sondalamada Kanama (175) 

Cep Ölçümleri yapıldıktan en az 25-30 sn. sonra göz ile değerlendirilmiştir. 

0: Kanama yok. 

1: Kanama var. 

3.2.5. Klinik Ataşman Düzeyi 

Dişeti çekilmesi olan bölgelerde klinik ataşman düzeyi, sondalanabilir cep 

derinliği ile serbest dişeti kenarı konum değişikliğinin toplamı olarak hesaplanmıştır. 

Çekilme olmayan bölgelerde ise sondalanabilir cep derinliğinden mine- sement sınırı ile 

serbest dişeti kenarı arasındaki mesafe çıkarılarak hesaplama yapılmıştır. 

3.3. BİYOKİMYASAL DEĞERLENDİRMELER 

 Çalışmamızda toplanan DOS ve serum örneklerinde, IL-4, IL-10, IL-13, MIP-1α, MIP-

1β ve RANTES düzeyleri değerlendirilmiştir. DOS ve serum örnekleri, klinik 

ölçümlerin yapıldığı gün toplanmıştır. DOS örnekleri, çalışma grubunda ön ve arka 

olmak üzere sondalama derinliği 5mm ve üzerindeki 2 bölgeden toplanmıştır. Kontrol 

grubunda ise yine ön ve arka olmak üzere sondalama derinliği 3 mm ve altında, 

sondalamada kanama göstermeyen iki bölgeden elde edilmiştir. 
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3.3.1. Dişeti Oluk Sıvısı Örneğinin Toplanması ve Miktarının Ölçülmesi 

DOS örnekleri standartize filtre kağıtları2 kullanılarak toplanmıştır. Örnek 

alınacak bölgeler pamuk tampon ile izole edilerek tükürük kontaminasyonu önlenmiştir. 

Her bir filtre kağıt dişeti cebi içerisine hafif direnç hissedilene kadar yerleştirilip, 30 sn 

cep içerisinde bekletilmiştir. Kanama olan örnekler değerlendirmeye alınmamıştır. 

Cep içerisinden çıkartılan standartize filtre kağıtlarındaki DOS örnekleri daha 

önceden hassas tartıda boş olarak ağırlıkları saptanmış 1,5 mililitrelik ependorf tüplerine 

konularak tekrar ağırlıkları ölçülmüştür. Ağırlık farkı daha sonra µl’ye dönüştürülmek 

üzere kaydedilmiştir. DOS örnekleri analiz gününe kadar -800 C’de saklanmıştır. 

3.3.2. Sitokin Analizi İçin Gerekli Kan Örneklerinin Elde Edilmesi 

Klinik ölçümlerin yapıldığı ve DOS örneklerinin alındığı seans, pıhtılaşmayı 

önleyici herhangi bir ajan içermeyen kan alma tüpüne3, sitokin düzeylerinin 

belirlenebilmesi için gerekli olan serumu elde etmek üzere ön kol veninden kan 

alınmıştır. Daha sonra tüpler içerisindeki kan örnekleri, standart bir laboratuvar santrifüj 

cihazı4 kullanılarak 10 dk süreyle 1000 devirde santrifüj edilmiş ve elde edilen serum, 

1,5 mililitrelik ependorf tüpleri içerisinde -800 C’de analiz gününe kadar saklanmıştır. 

3.3.3. Dişeti Oluk Sıvısı  ve Serum Örneklerinin Analiz İşlemine Hazırlanması 

Donmuş standartize filtre kağıtlarını içeren ependorf tüpleri en az 15 dakika oda 

sıcaklığında bekletildikten sonra her bir tüpe 60 µl %1’lik fosfat tamponu (pH:7,4) 

çözeltisi eklenmiş ve 10 dakika 3000 devirde santrifüj edilmiştir.  

Santrifüj sonrasında elde edilen sıvı temiz bir ependorf içerine alınmış ve ilk 

ependorfta kalan DOS örneği üzerine tekrar 60 µl fosfat tampon çözeltisi eklenmiştir. 

10 dk 3000 devirde tekrar santrifüj elde edilen sıvı, ilk santrifüjden elde edilenin üzerine 

aktarılmıştır. 

Serum örneklerinin oda sıcaklığında çözünmesi beklendikten sonra dilüe 

edilmeden hemen çalışılmıştır. 
                                                

 
2 Periopaper®, Oraflow Inc. New York, ABD. 
3 Venoject terumo Europe N.V. 3001 Leuven, Belgium. 
4 Heraus Labofuge 300, Kendro Laboratory Products, Osterrode, Almanya 
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3.3.1. Dişeti Oluk Sıvısı ve Serum Örneklerinde IL-4, IL-10, IL-13, MIP-1α, MIP-
1β ve RANTES Düzeylerinin Ölçümü 

Sitokin düzeyleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmunoloji Bilim Dalı 

laboratuvarında Procarta® cytokine immunassay kitleri5 (Şekil 3-1) kullanılarak 

Luminex 100TM6 (Şekil 3-2) cihazında belirlenmiştir  

Luminex (xMAp/multi analyte profiling beads) teknolojisi, aynı kuyucukta 

birden fazla paremetrenin analizinin yapılmasını sağlayan flow sitometri, floresan 

boyalı mikrosfer ve lazer teknolojisine sahip bir sistemdir. Luminex,  renk kodlu 

mikroküreleri (5,6 mikron yarıçapında polistren boncuklar) iki floresan boya ile içten 

boyamak için patentli teknikler kullanmaktadır. Bu boyaların kusursuz 

konsantrasyonları ile her biri ayrı bir biyodeneye spesifik reaktifler ile kaplanabilecek 

100 farklı boncuk kümesi elde edilmiştir. Reaktifler antijen, antikor oligonükleotit, 

enzim substrat veya reseptör içerebilir. Boncuk (mikroküre) tarafından test örneğinden 

bir analit yakalandığında, farklı bir floresan boya ile etiketli raportör molekül her bir 

mikroküre üzerinde  reaksiyonu tamamlamak için devreye sokulmaktadır. 

Daha sonra mikroküreler büyük bir hızla, işaretlemek amacı ile kendilerine 

emdirilmiş olan boyaları uyaran/tanımlayabilen, bir lazerin önünden geçerler. İkinci bir 

lazer ise raportör molekül üzerindeki flöresans boyayı uyarır. Son olarak yüksek hızlı 

dijital sinyal işlemcileri her bir mikroküreyi tanımlar ve flöresan raportör sinyalleri 

sayesinde mikrokürenin ait olduğu biyodeneyin sonucunu kantitatif olarak ölçer. Çıkan 

sonuçlar, cihaza bağlı bir bilgisayar tarafından döküm halinde verilir. xMAP® 

teknolojisine dayalı bu sistem 25 µl’lik bir örnekte aynı anda 100 kadar sitokin 

seviyesini kantitatif olarak pg/ml cinsinden ölçme olanağı sağlamaktadır.(Şekil 3.)  

 

 

 

 

 

                                                

 
5 Procarta® Cytokine Assay Kit, Panomics Inc. Fremont, ABD. 
6Luminex 100TM  MiraiBio, Alameda, CA, USA 
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Şekil 3-1.: Procarta Cytokine Assay Kit. 

 

 

Şekil 3-2 Luminex Cihazı (100TM) 
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Şekil 3-3: Xmap teknolojisinin çalışma prensipleri 
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Kullanılan kit içeriğinde aşağıdaki komponentler bulunmaktadır; 

-  Antibody Beads ( test edilmek istenilen sitokinlere spesifik antikorlar ile kaplı 

mikroküreleri içeren süspansiyonlar ) 

-  Reading buffer (Luminex cihazında  okuma öncesi plağın içerisine konulan 

okuma tamponu ) 

-  Wash Buffer ( Yıkamalarda kullanılan yıkama tamponu ) 

-  Detection Antibody ( Aranılan sitokinlere spesifik ikincil antikorları içeren 

reaktif ) 

-  Lyophilized Standard ( Liyofilize standart, aranılan tüm sitokin antijenlerini 

belli bir konsantrasyonda içerir ) 

-  Streptavidin -PE ( Streptavidin Fikoeritrin ) 

-  Filter Plate ( Filtre tabanlı mikro plak ) 

-  Plate Seal ( Mikroplağı kapatmak için yapışkan kağıtlar ) 

-  Bodily Fluid ( Serum ve Plazma haricindeki vücut sıvılarından sitokin 

bakılırken kullanılması gereken reaktif ) 

Çalışma öncesi kullanılacak reaktiflerin hazırlanması; 

-  Standart : Liyofilize olan standart 500 ul Bodily Fluid ile sulandırılır, 

vortexlendikten sonra 5-10 dakika bekletilir ve daha sonra içeriği bir ependorf tüpü 

içerisine aktarılır. 500 ul bodily fluid ile sulandırıldığında standartın konsantrasyonu 

aranılan her bir sitokin için  10.000 pg/ml dir, ancak örnekleri değerlendirmek için bir 

standart eğri çizilmek istenildiğinden bu standartın seri dilüsyonu ile 7 farklı standart 

daha elde edilir. Bu işlem için 7 adet ependorf tüpü içerisine 75 ul bodily fluid konulur, 

arkasından 10.000 pg/ml’lik ilk standarttan alınan 25 ul, 2.500 pg/ml’lik standartı elde 

edebilmek için 75 ul bodily fluid üzerine eklenir, bu tipten alınan 25 ul ise bir sonraki 

tüpe ilave edilir ve bu sayede 625 pg/ml’lik bir sonraki standart elde edilmiş olur, aynı 

işleme sırası ile 7. tüpe kadar devam edilir, bu sayede konsantrasyonları 10000, 2500, 

625, 156, 39.1, 9.77, 2.44 ve 0.61 pg/ml’lik 8 adet standart elde edilmiş olur. 

Maksimum performans elde edebilmek için standartlar plağa eklenene kadar buz kalıbı 

üzerinde bekletilir. 

 - Yıkama solüsyonu : 10x konsantre olan 20 ml’lik wash buffer üzerine 180 ml 

distile veya deiyonize su eklenerek kullanıma hazır hale getirilir 
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 - Antikor kaplı boncuklar : Her bir sitokine ait boncuklar tek bir şişe 

 içerisindedir, bunlar ilk önce 1 dakika  vortexlenir, böylece birbirine yapışmış olan 

boncuklar birbirinde ayrılarak iyice homojenize edilmiş olur.  

 - Filtre tabanlı plak : Bu plak test reaktiflerinin içerisine konulacağı, 96 

kuyulu standart bir mikro eliza plağıdır, fakat normal plaklardan farkı tabanının filtre 

kağıt ile kaplı olmasıdır, bu filtre vakum uygulandığında sıvıyı geçirecek fakat 

boncukları geçirmeyecek porlara sahip olan bir filtredir. Çalışma öncesi porların şişerek 

geçirgenliğinin azaltılması ve test esnasında olası bir sıvı kaybının önüne geçilmesi için 

plağın her bir kuyusunun içerisine 150 ul reading buffer konularak bekletilir, arkasından 

plak yıkama amacı ile kullanılacak olan ve bir vakum pompasına bağlı olan manifoldun 

üzerine yerleştirilir, pompa çalıştırılır ve kuyuların içindeki reading buffer alttan 

emilmek sureti ile boşaltılır. 

Testin Uygulanması; 

Her bir kuyu içerisine 50 ul olmak üzere plağın tüm kuyularına antibody beadler 

pipetlenir. Arkasından plak vakum manifolduna yerleştirilir, pompa çalıştırılır ve 

kuyuların içindeki sıvı emdirilir, plak sıvı kısmın geçmesine izin verirken boncukların 

geçmesine izin vermeyecektir, çok kanallı pipet yardımı ile her bir kuyu içerisine 150 ul 

yıkama sıvısı pipetlenir ve pompa tekrar çalıştırılır, bu şekilde boncuklar bir kez 

yıkanmış olur. 

Tüm kuyulara 25 ul bodily fluid pipetlenir. 96 kuyulu plağın ilk 16 kuyusu 

duplike çalışılacak olan standartlar için ayrılır. A1 kuyusundan 0,61 pg/ml’lik standart 

ile başlanarak her bir standarttan ikişer kuyuya 25’er mikrolitre olmak üzere tüm 

standartlar kuyulara pipetlenir. Arkasından örnekler yine aynı şekilde 25 ul olarak 

kuyulara pipetlenir. Plağın üzeri kit içerisinden çıkan özel yapışkan kağıt ile kapatılır, 

ışık almaması için alüminyum folyoya sarılır ve plate shaker (plak çalkalayıcısı) üzerine 

konularak oda sıcaklığında 1 saat yaklaşık 500 rpm de inkübe edilir. İnkübasyon 

esnasında standartların içerisinde bulunan sitokin antijenleri ilgili boncukların üzerine 

bağlanacaktır. Aynı şekilde örneklerin içerisinde, varsa şayet, sitokinler yine 

boncukların üzerindeki kendilerine spesifik olan antikorlar tarafından yakalanacaktırlar, 

bu bağlanmaların yoğunluğu ise doğal olarak örnekte bulunan sitokin miktarı ile orantılı 

olacaktır. 
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Plak vakum manifolduna yerleştirilir, içeriği emdirilir, arkasından her bir 

kuyuya 150 ul yıkama sıvısı pipetlenir, tekrar pompa ile emilir, bu şekilde yapılan 

yıkama işlemi toplam 3 kez tekrar edilir. 

Her bir kuyunun içerisine 25 ul detection antibody pipetlenir, plak alüminyum 

folyo ile sarılır, shaker üzerinde oda sıcaklığında 30 dakika inkübe edilir. Detection 

antibodyler, yani testte baktığımız sitokinlere spesifik olan bu antikorlar standartların 

bağlanmış olduğu boncuklara ve aynı zamanda eğer bir önceki aşamada  örneklerden 

kaynaklı bağlanmış sitokinler varsa yine bunlara da bağlanacaktır. 

3 tekrarlı yıkama işlemi tekrar edilir. 

Her bir kuyunun içerisine 25 ul Streptavidin-PE pipetlenir, plak alüminyum 

folyo ile sarılır, shaker üzerinde oda sıcaklığında 30 dakika inkübe edilir. Fikoeritrin 

daha öceki antijen antikor kompleksine bağlanarak ihtiyacımız olan flöresan ışımayı 

sağlayacaktır. 

3 tekrarlı yıkama işlemi tekrarlanır. 

Her bir kuyu içerisine 120 ul reading buffer eklenir, tabandaki filtreye yıkama 

esnasında uygulanan vakumdan dolayı yapışmış olan boncukların tekrar yüzer hale 

gelmesi için plak 5-10 dakika shaker üzerine konulur, bu işlem sonrasında okuma için 

Luminex cihazına yüklenir. Cihaz okuması bittikten sonra her bir örneğe ait sitokin 

değerleri pg/ml cinsinden alınır. 

3.4. İSTATİSTİKSEL İNCELEMELER 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS 2008 Statistical Software 

(Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı 

istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma) yanısıra niceliksel verilerin 

karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup arası 

karşılaştırmalarında Student t test, normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup 

arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U test kullanıldı. Niteliksel verilerin 

karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi ve Fisher’s Exact Ki-Kare testi kullanıldı. Normal 

dağılıma uygunluk göstermeyen parametreler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde 

Spearman’s rho korelasyon analizi kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

Çalışmamız, dört grupta toplanmış 50 bireyden elde edilen toplam 100 adet 

DOS ve 50 adet serum örneği üzerinde yapılmıştır. Sigara içmeyen periodontal sağlıklı 

bireyler ‘Grup I” (n=10), sigara içen periodontal sağlıklı bireyler “Grup II” (n=10), 

sigara içmeyen kronik periodontitisli bireyler “Grup III” (n=10), sigara içen kronik 

periodontitisli bireyler “Grup IV” (n=20) olarak tanımlanmıştır. Çalışmaya katılanların 

21’si kadın, 29’i erkektir. Hasta gruplarına ait cinsiyet dağılımı Tablo 4-1’de, yaş 

dağılımı Tablo 4-2’de ve paket yılı bilgileri Tablo 4-3’de verilmiştir. 

Tablo 4-1: Grupların Cinsiyet Dağılımı 

 Grup I  Grup II  Grup III  Grup IV 

Kadın 5 6 3 7 

Erkek 5 4 7 13 

 

Tablo 4-2: Gruplara Göre Yaş İstatistikleri 

 Grup I Grup II Grup III Grup IV 

Ortalama 33,11 31,88 41,63 39,85 

Std. Sapma 3,98 1,53 4,75 5,48 

Minimum 30,00 30,00 37,00 31,00 

Maksimum 41,00 35,00 50,00 52,00 

 

Tablo 4-3: Gruplara Göre Paket Yılı Değerleri 

 Grup II Grup IV 

Ortalama 8,83 17,33 

Std. Sapma 5,50 7,96 

Minimum 3,50 5,00 

Maksimum 22,00 30,00 
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4.1. Klinik Bulgular 

Klinik ölçümlerin ağız ortalamalarının kronik periodontitisli ve sağlıklı gruba 

göre değerlendirilmesi Tablo 4-4’de verilmiştir. 

Tablo 4-4: Klinik Ölçümlerin Ağız Ortalamalarının Kronik Periodontitisli ve Sağlıklı 
Gruba Göre Değerlendirilmesi 

Tüm Ağız  

Kronik 

Periodontitisli 

Grup (n=30) 

Sağlıklı Grup 

(n=20) 
      p 

Ort±SS Ort±SS 

Plak İndeksi(%) 96,64±5,40 55,09±27,87 0,001** 

Gingival İndex 1,33±0,25 0,29±0,23 0,001** 

Sondalamada Kanama(%) 78,10±12,54 9,46±4,98 0,001** 

Sondalanabilir  Cep 

Derinliği 
4,30±0,49 1,84±0,21 0,001** 

Klinik Ataşman Seviyesi 5,68±0,79 0,88±0,21 0,001** 

Student t Test   ** p<0.01  

KP’li grubun tüm ağız plak indeksi ortalamaları, sağlıklı gruptan istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

KP’li grubun tüm ağız gingival indeks ortalamaları, sağlıklı gruptan istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

KP’li grubun tüm ağız sondalamada kanama ortalamaları, sağlıklı gruptan 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

KP’li grubun tüm ağız sondalanabilir cep derinlikleri, ortalamaları gruptan 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

KP’li grubun tüm ağız klinik ataşman seviyesi seviyesi sağlıklı gruptan 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 
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Klinik ölçümlerin ağız ortalamalarının sigara içme durumuna gore 

değerlendirilmesi Tablo 4.5’de verilmiştir. 

Tablo 4-5: Klinik Ölçümlerin Ağız Ortalamalarının Sigara İçme Durumuna Göre 
Değerlendirilmesi 

Tüm Ağız  

Sigara İçen 

(n=30) 

Sigara İçmeyen 

(n=20)     p 

Ort±SS Ort±SS 

Plak İndeksi (%) 87,95±18,27 68,12±33,70 0,001** 

Gingival İndex 0,93±0,47 0,90±0,70 0,774 

Sondalamada Kanama (%) 54,34±33,34 45,10±37,79 0,201 

Sondalanabilir Cep 

Derinliği 
3,48±1,18 3,08±1,39 0,149 

Klinik Ataşman Seviyesi 4,08±2,32 3,28±2,56 0,115 

Student t Test       ** p<0.01  

Sigara içen olguların tüm ağız plak indeksi düzeyleri, sigara içmeyen olgulardan 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Sigara içen olgular ile sigara içmeyen olguların tüm ağız gingival indeks, 

sondalamada kanama, sondalanabilir cep derinliği ve klinik ataşman seviyeleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Klinik ölçümlerin ağız ortalamalarının gruplara göre dağılımı Tablo 4-6’da 

verilmiştir.  

Tablo 4-6: Klinik Ölçümlerin Ağız Ortalamalarının Gruplara Göre Değerlendirilmesi 

Tüm Ağız  

Grup I 

(n=10) 

Grup II 

(n=10) 

Grup III 

(n=10) 

Grup IV 

(n=20) 1-2 p 3-4 p
 

1-3 p
 

2-4 p 

Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

Plak İndeksi 41,76±28,34 68,43±20,41 94,49±8,06 97,71±2,99 
0,002 

** 
0,098 

0,001 

** 

0,001 

** 

Gingival 

İndex 
0,24±0,12 0,34±0,29 1,56±0,27 1,22±0,16 0,140 

0,001 

** 

0,001 

** 

0,001 

** 

Sondalamada 

Kanama 
8,74±5,88 10,18±3,91 81,47±10,63 76,42±13,19 0,366 0,143 

0,001 

** 

0,001 

** 

Sondalanabilir 

Cep Derinliği 
1,77±0,18 1,92±0,21 4,40±0,54 4,26±0,46 

0,024

* 
0,283 

0,001 

** 

0,001 

** 

Klinik 

Ataşman 

Seviyesi 

0,82±0,15 0,95±0,24 5,74±0,83 5,65±0,79 
0,042

* 
0,672 

0,001 

** 

0,001 

** 

Student t Test       * p<0.05      ** p<0.01  

Grup II’nin tüm ağız plak indeksi ortalaması, Grup I’den ileri düzeyde anlamlı 

yüksektir (p<0.01). Grup III ve Grup IV’ün tüm ağız plak indeksi ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III’ün tüm ağız plak indeksi 

ortalaması, Grup I’den ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). Grup IV’ün tüm ağız 

plak indeksi ortalaması, Grup II’den ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01).  

Grup I ve Grup II’nin tüm ağız gingival indeks düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III’ün  tüm ağız gingival indeks düzeyi, Grup 

IV’ten ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). Grup III’ün tüm ağız gingival indeks 

düzeyi, Grup I’den ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). Grup IV’ün tüm ağız 

gingival indeks düzeyi, Grup II’den ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01).  

Grup I ve Grup II’nin tüm ağız sondalamada kanama ortalamaları  arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III ve Grup IV’nin tüm ağız 

sondalamada kanama ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). Grup III’ün tüm ağız sondalamada kanama ortalaması, Grup I’den ileri 

düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). Grup IV’ün tüm ağız sondalamada kanama 

ortalaması, Grup II’den ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01).  
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Grup II’nin tüm ağız sondalanabilir cep derinlikleri ortalaması, Grup I’den 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Grup III ve Grup IV’ün tüm 

ağız sondalanabilir cep derinlikleri ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III’ün tüm ağız  sondalanabilir cep derinlikleri 

ortalaması , Grup I’den ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). Grup IV’ün tüm ağız 

sondalanabilir cep derinlikleri ortalaması, Grup II’den ileri düzeyde anlamlı yüksektir 

(p<0.01).  

Grup II’nin tüm ağız klinik ataşman  seviyeleri ortalaması, Grup I’den 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Grup III ve Grup IV’ün tüm 

ağız klinik ataşman  seviyeleri ortalamaları  arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III’ün tüm ağız klinik ataşman seviyeleri ortalaması, 

Grup I’den ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). Grup IV’ün tüm ağız klinik 

ataşman seviyeleri ortalaması, Grup II’den ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01).  

Örnek alınan bölgelerin özelliklerinin gruplara gore değerlendirilmesi Tablo 4-

7’de verilmiştir. 

Tablo 4-7: Örnek Alınan Bölgelerin Tanımlayıcı Bilgilerinin Değerlendirilmesi 

  Grup I (n=20) Grup II (n=20) Grup III (n=20) Grup IV (n=40) 

Pİ 
Var 

Yok 

8 (%40,0) 

12 (%60,0) 

15 (%75,0) 

5 (%25,0) 

20 (%100) 

0 (%0) 

40 (%100) 

0 (%0) 

Gİ 

0 

1 

2 

177 (%85,0) 

3 (%15,0) 

0 (%0) 

14 (%70,0) 

5 (%25,0) 

1 (%5,0) 

0 (%0) 

10 (%50,0) 

10 (%50,0) 

2 (%5,0) 

26 (%65,0) 

12 (%30,0) 

SCD 

1-3mm 

5-6mm 

≥7 mm 

20 (%100) 

0 (%0) 

0 (%0) 

20 (%100) 

0 (%0) 

0 (%0) 

0 (%0) 

14 (%70,0) 

6 (%30,0) 

0 (%0) 

29 (%72,5) 

11 (%27,5) 

SK 
Var 

Yok 

0 (%0) 

20 (%100) 

0 (%0) 

20 (%100) 

18 (%90) 

2 (%10) 

32 (%80) 

8 (%20) 

KAS Ort±SS 1,10±0,55 1,25±0,55 7,00±1,48 6,87±1,47 

+ Student t Test     ++ Ki-kare test ve/veya Fisher’s Exact Test     ** p<0.01 

Örnek alınan bölgeler değerlendirildiğinde, Grup I ve Grup II’nin klinik ataşman 

seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Grup III ve Grup IV’ün klinik ataşman seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
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farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III’ün klinik ataşman seviyesi, Grup I’den 

ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). Grup IV’ün klinik ataşman seviyesi, Grup 

II’den ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01).  

Grup I ve Grup II’de örnek alınan bölgelerin sondalanabilir cep derinlikleri 1-3 

mm arasındadır. Grup III ve Grup IV’de örnek alınan bölgelerin sondalanabilir cep 

derinlikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Grup III’deki örnek bölgelerinin sondalanabilir cep derinliği düzeyi, Grup I’den ileri 

düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). Grup IV’ün örnek bölgelerinin sondalanabilir cep 

derinliği düzeyi, Grup II’den ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Grup I ve Grup II’den örnek alınan bölgelerin gingival indeks düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  Grup III ve Grup 

IV’den örnek alınan bölgelerin gingival indeks düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III’ün örnek bölgelerinin gingival 

indeks düzeyi, Grup I’den ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). Grup IV’ün örnek 

bölgelerinin gingival indeks düzeyi, Grup II’den ileri düzeyde anlamlı yüksektir 

(p<0.01). 

Grup I ve Grup II’de örnek alınan bölgelerin hiçbirinde sondalamada kanama 

görülmezken, Grup III ve Grup IV’te sondalamada kanama görülme oranları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III’te 

sondalamada kanama görülme oranı Grup I’den ileri düzeyde anlamlı yüksektir 

(p<0.01). Grup IV’te sondalamada kanama görülme oranı Grup II’den ileri düzeyde 

anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Grup II’de örnek alınan bölgelerde plak görülme oranı, Grup I’den istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Grup III ve Grup IV’den alınan örnek 

bölgelerinin tümüne plak mevcuttur (p>0.05). Grup III’teki örneklerin plak görülme 

oranı Grup I’den ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). Grup IV’teki örneklerin plak  

görülme oranı Grup II’den ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 
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4.2. Biyokimyasal Bulgular 

Kronik periodontitisli ve sağlıklı grubun DOS sitokin düzeyleri ve 

karşılaştırmaları Tablo 4-8’de verilmiştir. 

Tablo 4-8: Kronik Periodontitisli ve Sağlıklı Grubun Dişeti Oluğu Sıvısı Örneklerinde 
Sitokin Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Kronik Periodontitisli 

Grup (n=60) 

Sağlıklı 

Grup (n=40)     p 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

IL-10 (pg/30 sn) 0,45±0,02 (0,45) 0,26±0,18 (0,26) 0,001** 

IL-10 (pg/µl) 0,33±0,04 (0,34) 0,21±0,15 (0,21) 0,007** 

IL-13 (pg/30 sn) 1,15±0,04 (1,14) 1,19±0,05 (1,19) 0,001** 

IL-13 (pg/µl) 0,84±0,10 (0,86) 0,96±0,07 (0,96) 0,001** 

MCP-1 (pg/30 sn) 0,49±0,22 (0,45) 0,42±0,22 (0,45) 0,572 

MCP-1 (pg/µl) 0,36±0,18 (0,35) 0,35±0,19 (0,37) 0,835 

MIP-1α (pg/30 sn) 0,44±0,40 (0,33) 0,19±0,10 (0,15) 0,001** 

MIP-1α (pg/µl) 0,33±0,32 (0,25) 0,15±0,08 (0,13) 0,001** 

MIP-1β (pg/30 sn) 0,50±0,22 (0,45)  0,42±0,22 (0,45) 0,572 

MIP-1β (pg/µl) 0,37±0,18 (0,35) 0,35±0,19 (0,37) 0,835 

Rantes (pg/30 sn) 0,40±0,03 (0,39) 0,36±0,03 (0,37) 0,001** 

Rantes (pg/µl) 0,29±0,04 (0,30) 0,29±0,03 (0,29) 0,994 

+ DOS Hacmi (µl) 1,38±0,17 1,24±0,08 0,001** 

Mann Whitney U Test     +Student t Test    * p<0.05      ** p<0.01 

 
KP’li grubun IL-10 total miktar (pg/30 sn) ve IL-10 konsantrasyon (pg/µl) 

düzeyleri, sağlıklı gruptan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

KP’li grubun IL-13 total miktar (pg/30 sn) ve IL-13 konsantrasyon (pg/µl) 

düzeyleri, sağlıklı gruptan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı düşüktür (p<0.01). 

KP’li grubun ve sağlıklı grubun MCP-1 total miktar (pg/30 sn) ve MCP-1 

konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

KP’li grubun MIP-1α total miktar (pg/30 sn) ve MIP-1α konsantrasyon (pg/µl) 

düzeyleri, çalışma grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir 

(p<0.01). 
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KP’li ve sağlıklı grupların MIP-1 β total miktar (pg/30 sn) ve MIP-1β 

konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Kronik periodontitisli grubun RANTES total miktar (pg/30sn) düzeyleri, sağlıklı 

gruptan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). Kronik 

periodontitisli grubun ve sağlıklı grubun RANTES konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Kronik periodontitisli grubun DOS hacim (µl) düzeyleri, sağlıklı gruptan 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Sigara içme durumuna göre DOS sitokin düzeyleri ve karşılaştırmaları Tablo 4-

9’da verilmiştir. 

Tablo 4-9: Sigara İçme Durumuna Göre Dişeti Oluğu Sıvısı Örneklerinde Sitokin 
Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 
Sigara İçen (n=60) Sigara İçmeyen (n=40) 

   p 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

IL-10 (pg/30 sn) 0,37±0,15 (0,44) 0,37±0,14 (0,44) 0,848 

IL-10 (pg/µl) 0,28±0,12 (0,32) 0,28±0,11 (0,32) 0,871 

IL-13 (pg/30 sn) 1,17±0,05 (1,14) 1,17±0,05 (1,17) 0,850 

IL-13 (pg/µl) 0,89±0,11 (0,92) 0,89±0,11 (0,91) 0,698 

MCP-1 (pg/30 sn) 0,49±0,24 (0,45) 0,45±0,20 (0,45) 0,564 

MCP-1 (pg/µl) 0,37±0,19 (0,37) 0,34±0,17 (0,34) 0,619 

MIP-1α (pg/30 sn) 0,36±0,39 (0,31) 0,31±0,24 (0,29) 0,387 

MIP-1α (pg/µl) 0,27±0,32 (0,24) 0,23±0,18 (0,22) 0,400 

MIP-1β (pg/30 sn) 0,48±0,24 (0,46) 0,45±0,20 (0,46) 0,564 

MIP-1β (pg/µl) 0,37±0,19 (0,37) 0,34±0,17 (0,34) 0,619 

Rantes (pg/30 sn) 0,38±0,04 (0,38) 0,38±0,04 (0,38) 0,862 

Rantes (pg/µl) 0,29±0,04 (0,29) 0,29±0,04 (0,29) 0,933 

+Hacim (µl) 1,33±0,15 1,33±0,17 0,938 

Mann Whitney U Test 
   

Sigara içme durumuna göre olguların IL-10 total miktar (pg/30 sn) ve IL-10 

konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Sigara içme durumuna göre olguların IL-13 total miktar (pg/30 sn) ve IL-13 

konsantrasyon (pg/ µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Sigara içme durumuna göre olguların MCP-1 total miktar (pg/30 sn) ve MCP-1 

konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Sigara içme durumuna göre olguların MIP-1α total miktar (pg/30 sn) ve MIP-1α 

konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Sigara içme durumuna göre olguların MIP-1β total miktar (pg/30 sn) ve MIP-1β 

konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Sigara içme durumuna göre olguların RANTES total miktar ve (pg/30 sn) ve 

RANTES konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Sigara içme durumuna göre olguların DOS hacim (µl) düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Grupların DOS sitokin düzeylerinin değerlendirilmesi Tablo 4-10’da verilmiştir. 

Tablo 4-10: Dişeti Oluğu Sıvısı Örneklerinde Sitokin Düzeylerinin Gruplara Göre 
Değerlendirilmesi 

 

Grup I 

(n=20) 

Grup II 

(n=20) 

Grup III 

(n=20) 

Grup IV 

(n=40) 
1-2 p 3-4 p

 
1-3 p

 
2-4 p 

Ort±SS 

(Medyan) 

Ort±SS 

(Medyan) 

Ort±SS 

(Medyan) 

Ort±SS 

(Medyan) 

IL-10 

(pg/30 sn) 

0,30±0,18 

(0,43) 

0,21±0,18 

(0,10) 

0,44±0,02 

(0,45) 

0,45±0,02 

(0,45) 

0,012

* 
0,177 0,069 

0,001

** 

IL-10 

(pg/µl) 

0,25±0,15 

(0,33) 

0,17±0,14 

(0,08) 

0,31±0,04 

(0,32) 

0,34±0,04 

(0,35) 

0,036

* 
0,066 0,946 

0,001

** 

 IL-13 

(pg/30 sn) 

1,18±0,06 

(1,17) 

1,20±0,05 

(1,23) 

1,16±0,05 

(1,15) 

1,15±0,04 

(1,14) 
0,330 0,581 0,201 

0,001

** 

IL-13 

(pg/µl) 

0,97±0,07 

(0,96) 

0,96±0,08 

(0,95) 

0,82±0,10 

(0,83) 

0,85±0,10 

(0,87) 
0,776 0,292 

0,001

** 

0,001

** 

MCP-1 

(pg/30 sn) 

0,43±0,23 

(0,45) 

0,41±0,22 

(0,45) 

0,46±0,18 

(0,45) 

0,51±0,24 

(0,45) 
0,935 0,485 1,000 0,559 

 MCP-1 

(pg/µl) 

0,35±0,20 

(0,38) 

0,34±0,19 

(0,36) 

0,33±0,15 

(0,32) 

0,38±0,19 

(0,37) 
0,766 0,251 0,465 0,718 

 MIP-1α 

(pg/30 sn) 

0,19±0,09 

(0,15) 

0,18±0,12 

(0,15) 

0,44±0,27 

(0,35) 

0,44±0,45 

(0,33) 
0,892 0,307 

0,001

** 

0,001

** 

 MIP-1α 

(pg/µl) 

0,15±0,08 

(0,13) 

0,15±0,10 

(0,12) 

0,31±0,22 

(0,26) 

0,33±0,37 

(0,25) 
0,946 0,784 

0,001

** 

0,001

** 

MIP-β 

(pg/30 sn) 

0,43±0,23 

(0,45) 

0,42±0,22 

(0,45) 

0,46±0,18 

(0,45) 

0,52±0,24 

(0,45) 
0,935 0,485 1,000 0,559 

 MIP-1β 

(pg/µl) 

0,35±0,19 

(0,38) 

0,34±0,19 

(0,36) 

0,33±0,15 

(0,32) 

0,38±0,19 

(0,37) 
0,766 0,251 0,465 0,718 

Rantes 

(pg/30 sn) 

0,36±0,02 

(0,37) 

0,35±0,03 

(0,35) 

0,40±0,04 

(0,39) 

0,39±0,03 

(0,38) 
0,514 0,255 

0,001

** 

0,001

** 

 Rantes 

(pg/µl) 

0,30±0,03 

(0,29) 

0,28±0,03 

(0,29) 

0,29±0,04 

(0,29) 

0,29±0,04 

(0,30) 
0,343 0,396 0,417 0,362 

+DOS 

Hacmi(µl) 
1,23±0,08 1,26±0,09 1,43±0,19  1,36±0,16 0,334 0,156 

0,001

** 

0,002

** 

Mann Whitney U Test      + Student t Test      * p<0.05      ** p<0.01 

Grup I’in IL-10 total miktar (pg/30 sn) düzeyi, Grup II’den istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Grup III ve Grup IV’ün IL-10 total miktar (pg/30 

sn) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). Grup I ve Grup III’ün IL-10 total miktar (pg/30 sn) düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup IV’ün IL-10 
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total miktar (pg/30 sn) düzeyi, Grup II’den istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

yüksektir (p<0.01). 

Grup I’in IL-10 konsantrasyon (pg/µl) düzeyi, Grup II’den istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Grup III ve Grup IV’ün IL-10 konsantrasyon 

(pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). Grup I ve Grup III’ün IL-10 konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup IV’ün IL-10 

konsantrasyon (pg/µl) düzeyi, Grup II’den istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

yüksektir (p<0.01). 

Grup I ve Grup II’nin IL-13 total miktar (pg/30 sn) düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III ve Grup 

IV’ün IL-13 total miktar (pg/30 sn) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup I ve Grup III’ün IL-13 total miktar (pg/30 sn) 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Grup II’nin IL-13 total miktar (pg/30 sn) düzeyi, Grup IV’ten istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Grup I ve Grup II’nin IL-13 konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III ve Grup 

IV’ün IL-13 konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup I’in IL-13 konsantrasyon (pg/µl) düzeyi, 

Grup III’ten istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). Grup II’nin IL-

13 konsantrasyon (pg/µl) düzeyi, Grup IV’ten istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

yüksektir (p<0.01). 

Grupların MCP-1 total miktar (pg/30 sn) ve MCP-1 konsantrasyon (pg/µl) 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Grup I ve Grup II’nin MIP-1α total miktar (pg/30 sn) düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III ve Grup 

IV’ün MIP-1α total miktar (pg/30 sn) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III’ün MIP-1α total miktar (pg/30 sn) düzeyi, 

Grup I’den istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). Grup IV’ün 

MIP-1α total miktar (pg/30 sn) düzeyi, Grup II’den istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı yüksektir (p<0.01). 



 84

Grup I ve Grup II’nin MIP-1α konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III ve Grup 

IV’ün MIP-1α konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III’ün MIP-1α  konsantrasyon (pg/µl) düzeyi, 

Grup I’den istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). Grup IV’ün 

MIP-1α konsantrasyon (pg/µl) düzeyi, Grup II’den istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Grupların MIP-1β total miktar (pg/30 sn) ve MIP-1β konsantrasyon (pg/µl) 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Grup I ve Grup II’nin RANTES (pg/30 sn) düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III ve Grup IV’ün RANTES total 

miktar (pg/30 sn) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III’ün RANTES total miktar (pg/30 sn) düzeyi, Grup 

I’den istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). Grup IV’ün RANTES 

total miktar (pg/30 sn) düzeyi, Grup II’den istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

yüksektir (p<0.01). 

Grupların RANTES total miktar (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Grup I ve Grup II’nin DOS hacim (µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III ve Grup IV’ün DOS hacim 

(µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). Grup III’ün DOS hacim (µl) düzeyi, Grup I’den istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). Grup IV’ün DOS hacim (µl) düzeyi, Grup II’den 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 
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Sigara içen bireylerin örnek bölgelerindeki plak varlığına gore DOS sitokin 
düzeylerinin değerlendirilmesi Tablo 4.11’de verilmiştir. 

Tablo 4-11: Sigara İçen Bireylerin Örnek Bölgelerindeki Plak Varlığına Göre DOS Sitokin 
Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

Sigara İçen  
Plak Var Plak Yok 

   p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

IL-10 (pg/30 sn) 0,38±0,14 (0,44) 0,23±0,20 (0,10) 0,140 

IL-10 (pg/µl) 0,29±0,11 (0,32) 0,19±0,16 (0,08) 0,284 

IL-13 (pg/30 sn) 1,16±0,05 (1,14) 1,21±0,05 (1,24) 0,043* 

IL-13 (pg/µl) 0,87±0,10 (0,91) 1,00±0,09 (1,03) 0,023* 

MCP-1 (pg/30 sn) 0,49±0,23 (0,45) 0,34±0,30 (0,22) 0,340 

MCP-1 (pg/µl) 0,38±0,19 (0,37) 0,29±0,26 (0,19) 0,469 

MIP-1α (pg/30 sn) 0,37±0,41 (0,31) 0,20±0,11 (0,15) 0,080 

MIP-1 α (pg/µl) 0,28±0,33 (0,24) 0,16±0,09 (0,13) 0,149 

MIP-1β (pg/30 sn) 0,49±0,23 (0,45) 0,34±0,30 (0,22) 0,340 

MIP-1 β (pg/µl) 0,38±0,19 (0,37) 0,29±0,26 (0,19) 0,469 

Rantes (pg/30 sn) 0,38±0,03 (0,38) 0,35±0,03 (0,35) 0,038* 

Rantes (pg/µl) 0,29±0,04 (0,29) 0,29±0,03 (0,28) 0,893 

DOS Hacmi(µl) 1,34±0,15 1,21±0,08 0,080 

Mann Whitney U Test     + Student t Test     * p<0.05  

Sigara İçen Bireylerde; 

Plak varlığına göre örneklerin IL-10 total miktarı (pg/30 sn) ve IL-10 

konsantrasyonu (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Plak görülen örneklerin IL-13 total miktar (pg/30 sn) düzeyleri, plak görülmeyen 

örneklerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüktür (p<0.05). 

Plak görülen örneklerin  IL-13 total miktar (pg/µl) düzeyleri, plak görülmeyen 

örneklerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüktür (p<0.05). 

Plak varlığına göre örneklerin MCP-1total miktar (pg/30 sn) ve MCP-1 

konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Plak varlığına göre örneklerin MIP-1α total miktar  (pg/30 sn) ve MIP-1α 

konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Plak varlığına göre örneklerin MIP-1β total miktar (pg/30 sn) ve MIP-1β 

konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Plak görülen öneklerin RANTES total miktar (pg/30 sn) düzeyleri, plak 

görülmeyen örneklerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). 

Plak varlığına göre örneklerin RANTES total miktar  (pg/µl) düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Plak varlığına gore örneklerin DOS hacim (µl) düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Sigara içmeyen bireylerin örnek bölgelerindeki plak varlığına göre DOS sitokin 

düzeylerinin değerlendirilmesi Tablo 4-12’de verilmiştir.  

Tablo 4-12: Sigara İçmeyen Bireylerin Örnek Bölgelerindeki Plak Varlığına Göre DOS 
Sitokin Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

Sigara İçmeyen  
Plak Var Plak Yok 

   p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

IL-10 (pg/30 sn) 0,40±0,11 (0,44) 0,30±0,18 (0,43) 0,251 

IL-10 (pg/µl) 0,30±0,09 (0,32) 0,25±0,15 (0,33) 0,790 

IL-13 (pg/30 sn) 1,16±0,05 (1,15) 1,19±0,06 (1,18) 0,269 

IL-13 (pg/µl) 0,86±0,11 (0,88) 0,97±0,07 (0,96) 0,006** 

MCP-1 (pg/30 sn) 0,47±0,18 (0,45) 0,39±0,26 (0,34) 0,396 

MCP-1 (pg/µl) 0,35±0,15 (0,34) 0,32±0,21 (0,29) 0,615 

MIP-1α(pg/30 sn) 0,37±0,26 (0,31) 0,18±0,09 (0,15) 0,001** 

MIP-1α (pg/µl) 0,27±0,20 (0,25) 0,15±0,08 (0,12) 0,005** 

MIP-1β(pg/30 sn) 0,47±0,18 (0,45) 0,39±0,26 (0,34) 0,396 

MIP-1β (pg/µl) 0,35±0,15 (0,34) 0,32±0,21 (0,29) 0,615 

Rantes  (pg/30 sn) 0,39±0,04 (0,39) 0,36±0,03 (0,37) 0,003** 

 Rantes (pg/µl) 0,29±0,04 (0,30) 0,29±0,03 (0,29) 0,929 

DOS hacmi (µl) 1,37±0,19 1,23±0,07 0,001** 
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Sigara İçmeyen Bireylere; 

Plak varlığına göre örneklerin IL-10 total miktar (pg/30 sn) ve IL-10 

konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Plak varlığına göre örneklerin IL-13 total miktar (pg/30 sn) düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>0.05); plak görülen örneklerin IL-13 

konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri, plak  görülmeyen bireylerin istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı düşüktür (p<0.01). 

Plak varlığına göre örneklerin MCP-1 total miktar (pg/30 sn) ve MCP-1 

konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Plak görülen örneklerin MIP-1α total miktar (pg/30 sn) ve MIP-1α (pg/ µl) 

düzeyleri, plak görülmeyen bireylerden istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

yüksektir (p<0.01). 

Plak varlığına göre örneklerin MIP-1β total miktar (pg/30 sn) ve MIP-1β 

konsantrasyon (pg µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Plak görülen örneklerin RANTES total miktar (pg/30 sn) düzeyleri, plak 

görülmeyen örneklerden istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Plak varlığına göre örneklerin RANTES konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Plak görülen örneklerin DOS hacmi (µl) düzeyleri, plak  görülmeyen bireylerden 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 
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Periodontal sağlıklı grubun plak varlığına göre DOS sitokin düzeylerinin 

değerlendirilmesi Tablo 4-13’de verilmiştir. 

Tablo 4-13: Sağlıklı Grupta Plak Varlığına Göre Biyokimyasal Parametrelerin 
Değerlendirilmesi 

Sağlıklı Grup 
Plak İndeksi Var Plak İndeksi Yok 

p 
Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

IL-10 (pg/30 sn) 0,24±0,18 (0,12) 0,28±0,18 (0,42) 0,113 

IL-10 (pg/µl) 0,20±0,15 (0,10) 0,23±0,15 (0,32) 0,234 

 IL-13 (pg/30 sn) 1,19±0,05 (1,19) 1,19±0,06 (1,19) 0,822 

IL-13 (pg/µl) 0,95±0,07 (0,95) 0,98±0,08 (0,97) 0,323 

MCP-1 (pg/30 sn) 0,46±0,19 (0,45) 0,37±0,26 (0,22) 0,235 

 MCP-1 (pg/µl) 0,37±0,16 (0,37) 0,31±0,22 (0,19) 0,352 

 MIP-1 α (pg/30 sn) 0,19±0,11 (0,15) 0,18±0,09 (0,15) 0,836 

 MIP-1 α (pg/µl) 0,15±0,09 (0,12) 0,15±0,08 (0,13) 0,935 

MIP-1 β (pg/30 sn) 0,46±0,19 (0,45) 0,37±0,26 (0,22) 0,235 

 MIP-1 β (pg/µl) 0,37±0,16 (0,37) 0,31±0,22 (0,19) 0,352 

Rantes (pg/30 sn) 0,36±0,03 (0,37) 0,36±0,03 (0,37) 0,563 

 Rantes (pg/µl) 0,29±0,03 (0,29) 0,29±0,03 (0,29) 0,880 

+DOS Hacmi (µl) 1,22±0,07 1,26±0,09 0,266 

Mann Whitney U Test  + Student t Test   

 

KP’li gruptaki örneklerin tamamında plak görüldüğünden dolayı, plak varlığına 

göre karşılaştırmalar yapılamamıştır. 

Sağlıklı grupta; plak  varlığına göre örneklerin biyokimyasal ölçümleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Sigara içen ve içmeyen bireylerin örnek bölgelerindeki gingival İndeks ile DOS 
sitokin düzeylerinin ilişkisi Tablo 4-14’de verilmiştir. 

Tablo 4-14: Sigara İçen ve İçmeyen Bireylerin Örnek Bölgelerindeki Gingival İndeks İle 
Dişeti Oluğu sıvısı Sitokin Düzeylerinin İlişkisi 

 

Gingival İndeks 

Sigara İçen (n=60) Sigara İçmeyen (n=40) 

r p r p 

IL-10 (pg/30 sn) 0,502 0,001** 0,156 0,337 

IL-10 (pg/µl) 0,346 0,007** -0,072 0,658 

IL-13 (pg/30 sn) -0,441 0,001** -0,141 0,387 

IL-13 (pg/µl) -0,427 0,001** -0,597 0,001** 

MCP-1 (pg/30 sn) 0,043 0,742 -0,075 0,646 

MCP-1 (pg/µl) 0,037 0,782 -0,205 0,204 

MIP-1α (pg/30 sn) 0,449 0,001** 0,656 0,001** 

MIP-1α (pg/µl) 0,390 0,002** 0,464 0,003** 

MIP-1β (pg/30 sn) 0,043 0,742 -0,075 0,646 

MIP-1β (pg/µl) 0,037 0,782 -0,205 0,204 

RANTES (pg/30 sn) 0,495 0,001** 0,523 0,001** 

RANTES (pg/µl) 0,172 0,188 -0,148 0,362 

+DOS Hacmi (µl) 0,280 0,031* 0,545 0,001** 

Spearman’s rho Korelasyon Testi kullanıldı    * p<0.05      ** p<0.01 

  
Sigara İçen Bireylerde;  

Gingival indeks ile IL-10 total miktarı (pg/30 sn) arasında pozitif yönde, %50.2 

düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01). 

Gingival indeks ile IL-10  konsantrasyonu (pg/µl) arasında pozitif yönde, %34.6 

düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01).  

Gingival indeks ile IL-13 total miktarı (pg/30 sn) arasında negatif yönde, %44.1 

düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01).  

Gingival indeks ile IL-13 konsantrasyonu (pg/µl) arasında negatif yönde, %42.7 

düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01). 

Gingival indeks ile MCP-1 total miktarı (pg/30 sn) ve MCP-1 konsantrasyon 

(pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0.05). 
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Gingival indeks ile MIP-1α (pg/30 sn) arasında pozitif yönde, %44.9 düzeyinde 

ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01). Gingival 

indeks ile MIP-1α (pg/µl) arasında pozitif yönde, %39 düzeyinde ve istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01).  

Gingival indeks ile MIP-1β total miktarı (pg/30 sn) ve MIP-1β konsantrasyonu 

(pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0.05). 

Gingival indeks ile RANTES total miktarı (pg/30 sn) arasında pozitif yönde, 

%49.5 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0.01). Gingival indeks ile RANTES konsantrasyonu (pg/µl) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05).  

Gingival indeks ile DOS arasında (µl) arasında pozitif yönde, %28 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). 

Sigara İçmeyen Bireylerde;  

Gingival indeks ile IL-10 total miktarı (pg/30 sn) ve IL-10  konsantrasyonu 

(pg/µl) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05).  

Gingival indeks ile IL-13 total miktarı (pg/30 sn) arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05); gingival indeks ile IL-13 konsantrasyonu 

(pg/µl) arasında negatif yönde, %59.7 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01). 

Gingival indeks ile MCP-1 total miktar (pg/30 sn) ve MCP-1 konsantrasyon 

(pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0.05). 

Gingival indeks ile MIP-1α total miktarı (pg/30 sn) arasında pozitif yönde, 

%65.6 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0.01). Gingival indeks ile MIP-1α konsantrasyonu (pg/ µl) arasında pozitif yönde, 

%46.4 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0.01).  
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Gingival indeks ile MIP-1β total miktarı (pg/30 sn) ve MIP-1β konsantrasyonu 

(pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0.05). 

Gingival indeks ile RANTES total miktarı (pg/30 sn) arasında pozitif yönde, 

%52.3 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0.01). Gingival indeks ile RANTES konsantrasyonu  (pg/µl) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05).  

Gingival indeks ile DOS hacmi (µl) arasında pozitif yönde, %54.5 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01). 

KP’li ve sağlıklı grupların DOS örneklerinde sitokin düzeylerinin gingival 

indeks ile ilişkisi Tablo 4-15’de verilmiştir.  

Tablo 4-15: Kronik Periodontitisli ve Sağlıklı Grupların DOS Örneklerinde Sitokin 
Düzeylerini Gingival İndeks İlişkisi 

 

Gingival İndeks 

Kronik Periodontitisli(n=60)                Sağlıklı(n=40) 

r p r p 

IL-10 (pg/30 sn) -0,052 0,690 -0,036 0,827 

IL-10 (pg/µl) -0,042 0,750 -0,047 0,774 

 IL-13 (pg/30 sn) -0,036 0,787 -0,061 0,708 

IL-13 (pg/µl) -0,107 0,414 -0,293 0,067 

MCP-1 (pg/30 sn) -0,010 0,940 -0,193 0,233 

 MCP-1 (pg/µl) -0,023 0,864 -0,231 0,151 

 MIP-1 α (pg/30 sn) 0,177 0,176 0,136 0,402 

 MIP-1 α (pg/µl) 0,098 0,454 0,086 0,598 

MIP-1 β (pg/30 sn) -0,010 0,940 -0,193 0,233 

 MIP-1 β (pg/µl) -0,023 0,864 -0,231 0,151 

Rantes (pg/30 sn) 0,089 0,498 0,223 0,166 

 Rantes (pg/µl) 0,049 0,708 0,024 0,884 

+Volume (µl) 0,048 0,715 0,253 0,116 

Spearman’s rho Korelasyon Testi kullanıldı    
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Kronik Periodontitisli Grupta;  

Gingival indeks ile biyokimyasal parametreler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05).  

Sağlıklı Grupta;  

Gingival indeks ile biyokimyasal parametreler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05).  

Sigara içen bireylerin örnek bölgelerindeki sondalamada kanama varlığına göre 

dişeti oluğu sıvısı sitokin düzeylerinin değerlendirilmesi Tablo 4.16’da verilmiştir. 

Tablo 4-16: Sigara İçen Bireylerin Örnek Bölgelerindeki Sondalamada Kanama Varlığına 
Göre Dişeti Oluğu Sıvısı Sitokin Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

Sigara İçen  

Sondalamada Kanama 

Var 

Sondalamada Kanama 

Yok     p 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

IL-10 (pg/30 sn) 0,45±0,02 (0,46) 0,28±0,18 (0,42) 0,001** 

IL-10 (pg/µl) 0,34±0,04 (0,35) 0,22±0,14 (0,29) 0,001** 

IL-13 (pg/30 sn) 1,14±0,05 (1,13) 1,19±0,05 (1,19) 0,002** 

IL-13 (pg/µl) 0,85±0,10 (0,87) 0,93±0,09 (0,92) 0,008** 

MCP-1 (pg/30 sn) 0,52±0,25 (0,45) 0,44±0,22 (0,45) 0,624 

MCP-1 (pg/µl) 0,38±0,20 (0,37) 0,35±0,19 (0,36) 0,699 

MIP-1α (pg/30 sn) 0,47±0,49 (0,33) 0,24±0,16 (0,27) 0,001** 

MIP-1α (pg/µl) 0,35±0,41 (0,25) 0,18±0,12 (0,19) 0,001** 

MIP-1β (pg/30 sn) 0,52±0,25 (0,45) 0,44±0,22 (0,45) 0,624 

MIP-1β (pg/µl) 0,38±0,20 (0,37) 0,35±0,19 (0,36) 0,699 

Rantes (pg/30 sn) 0,40±0,03 (0,39) 0,36±0,03 (0,37) 0,001** 

Rantes (pg/µl) 0,29±0,04 (0,30) 0,28±0,03 (0,29) 0,309 

+ DOS Hacmi (µl) 1,36±0,16 1,28±0,12 0,036* 

Mann Whitney U Test     + Student t Test     * p<0.05     ** p<0.01  

 

Sigara İçen Bireylerde; 

Sondalamada kanama görülen bölgelerdeki örneklerin  IL-10 total miktar (pg/30 

sn) düzeyleri, sondalamada kanama görülmeyen bölgelerdeki örneklerden istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 
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Sondalamada kanama görülen bölgelerdeki örneklerin IL-10 konsantrasyon 

(pg/µl) düzeyleri, sondalamada kanama görülmeyen bölgelerdeki örneklerden  

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Sondalamada kanama görülen bölgelerdeki örneklerin IL-13 total miktar (pg/30 

sn) düzeyleri, sondalamada kanama görülmeyen bölgelerdeki örneklerden istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı düşüktür (p<0.01). 

Sondalamada kanama görülen bölgelerdeki örneklerin IL-13 konsantrasyon 

(pg/µl) düzeyleri, sondalamada kanama görülmeyen bölgelerdeki örneklerden 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı düşüktür (p<0.01). 

Sondalamada kanama varlığına göre örneklerin MCP-1 total miktar  (pg/30 sn) 

ve MCP-1 konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Sondalamada kanama görülen bölgelerdeki örneklerin MIP-1α total miktar 

(pg/30 sn) düzeyleri, sondalamada kanama görülmeyen bölgelerdeki örneklerden 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Sondalamada kanama görülen bölgelerdeki örneklerin MIP-1α konsantrasyon 

(pg/µl) düzeyleri, sondalamada kanama görülmeyen bölgelerdeki örneklerden 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Sondalamada kanama varlığına göre örneklerin MIP-1 β total miktar (pg/30 sn) 

ve MIP-1β konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Sondalamada kanama görülen bölgelerdeki örneklerin RANTES total miktar 

(pg/30 sn) düzeyleri, sondalamada kanama görülmeyen bölgelerdeki örneklerden 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Sondalamada kanama varlığına göre örneklerin RANTES konsantrasyon (pg/µl) 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Sondalamada kanama görülen bölgelerdeki örneklerin DOS hacmi (µl) 

düzeyleri, sondalamada kanama görülmeyen bireylerden istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksektir (p<0.05). 
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Sigara içmeyen bireylerde örnek bölgerinde sondalamada kanama varlığına göre 

DOS sitokin düzeylerinin değerlendirilmesi Tablo 4-17’de verilmiştir.  

Tablo 4-17: Sigara İçmeyen Bireylerde Örnek Bölgelerinde Sondalamada Kanama 
Varlığına Göre DOS Sitokin Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

Sigara İçmeyen  

Sondalamada Kanama 

Var 

Sondalamada Kanama 

Yok     p 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

IL-10 (pg/30 sn) 0,44±0,02 (0,45) 0,31±0,17 (0,43) 0,055 

IL-10 (pg/µl) 0,31±0,04 (0,31) 0,26±0,15 (0,33) 0,673 

IL-13 (pg/30 sn) 1,16±0,05 (1,18) 1,18±0,06 (1,15) 0,387 

IL-13 (pg/µl) 0,81±0,10 (0,79) 0,96±0,06 (0,96) 0,001** 

MCP-1 (pg/30 sn) 0,44±0,18 (0,45) 0,45±0,23 (0,45) 0,558 

MCP-1 (pg/µl) 0,31±0,14 (0,31) 0,37±0,19 (0,39) 0,157 

MIP-1α (pg/30sn) 0,45±0,28 (0,35) 0,20±0,10 (0,19) 0,001** 

MIP-1α (pg/µl) 0,32±0,23 (0,25) 0,16±0,08 (0,16) 0,003** 

MIP-1β (pg/30 sn) 0,44±0,18 (0,45) 0,45±0,23 (0,45) 0,558 

MIP-1β (pg/µl) 0,31±0,14 (0,31) 0,37±0,19 (0,39) 0,157 

Rantes (pg/30 sn) 0,41±0,04 (0,40) 0,36±0,02 (0,37) 0,001** 

Rantes (pg/µl) 0,28±0,05 (0,28) 0,30±0,03 (0,29) 0,211 

DOS Hacmi(µl) 1,45±0,18 1,23±0,08 0,001** 

Mann Whitney U Test    + Student t Test   ** p<0.01 

Sigara İçmeyen Bireylerde; 

Sondalamada kanama varlığına göre örneklerin  IL-10 total miktar (pg/30 sn) ve 

IL-10 konsantrasyon  (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Sondalamada kanama varlığına göre örneklerin IL-13 total miktar  (pg/30 sn) 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>0.05); 

sondalamada kanama görülen örneklerin IL-13 konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri, 

sondalamada kanama görülmeyen örneklerden istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

düşüktür (p<0.01). 

Sondalamada kanama varlığına göre örneklerin MCP-1 total miktar (pg/30 sn) 

ve MCP-1 konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Sondalamada kanama görülen örneklerin MIP-1α total miktar (pg/30 sn) 

düzeyleri, sondalamada kanama görülmeyen örneklerden istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Sondalamada kanama görülen örneklerin MIP-1α konsantrasyon (pg/µl) 

düzeyleri, sondalamada kanama görülmeyen örneklerden istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Sondalamada kanama varlığına gore örneklerin MIP-1 β total miktar (pg/30 sn) 

ve MIP-1β konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Sondalamada kanama görülen örneklerin RANTES total miktar (pg/30 sn) 

düzeyleri, sondalamada kanama görülmeyen örneklerden istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Sondalamada kanama varlığına göre örneklerin RANTES konsantrasyon (pg/µl) 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Sondalamada kanama görülen örneklerin DOS hacmi (µl) düzeyleri, 

sondalamada kanama görülmeyen örneklerden istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

yüksektir (p<0.01). 
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Kronik periodontitisli grupta örnek bölgelerinde sondalamada kanama 

varlığına göre biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi Tablo 4-18’de verilmiştir. 

Tablo 4-18 : Kronik Periodontitisli Grupta Örnek Bölgelerinde Sondalamada Kanama 
Varlığına Göre Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi 

KP’li Grup  

Sondalamada 

Kanama Var 

Sondalamada 

Kanama Yok p 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

IL-10 (pg/30 sn) 0,45±0,02 (0,45) 0,43±0,01 (0,42) 0,003** 

IL-10 (pg/µl) 0,33±0,04 (0,34) 0,33±0,03 (0,34) 0,937 

 IL-13 (pg/30 sn) 1,15±0,05 (1,14) 1,15±0,02 (1,14) 0,762 

IL-13 (pg/µl) 0,83±0,10 (0,86) 0,87±0,08 (0,90) 0,301 

MCP-1 (pg/30 sn) 0,49±0,23 (0,45) 0,53±0,20 (0,45) 0,456 

 MCP-1 (pg/µl) 0,36±0,18 (0,35) 0,41±0,18 (0,37) 0,345 

 MIP-1 α (pg/30 sn) 0,46±0,43 (0,33) 0,36±0,16 (0,30) 0,158 

 MIP-1 α (pg/µl) 0,34±0,35 (0,25) 0,27±0,12 (0,25) 0,655 

MIP-1 β (pg/30 sn) 0,49±0,23 (0,45) 0,53±0,20 (0,45) 0,456 

 MIP-1 β (pg/µl) 0,36±0,18 (0,35) 0,41±0,18 (0,37) 0,345 

Rantes (pg/30 sn) 0,40±0,03 (0,39) 0,38±0,01 (0,38) 0,087 

 Rantes (pg/µl) 0,29±0,05 (0,30) 0,29±0,03 (0,30) 0,835 

+DOS Hacmi(µl) 1,33±0,15 1,39±0,17 0,272 

Mann Whitney U Test  + Student t Test  ** p<0.01 

 

Kronik Periodontitisli Grupta; 

Sondalamada kanama görülen bölgelerdeki örneklerin IL-10 total miktar 

(pg/30sn) düzeyleri, sondalamada kanama görülmeyen bölgelerdeki örneklere göre 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

Sondalamada kanama görülen bölgelerdeki örneklerin diğer biyokimyasal 

parametre ölçümleri ve DOS hacmi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Sağlıklı gruptaki hiçbir örnek bölgesinde sondalamada kanama 

görülmediğinden buna ilişkin karşılaştırmalar yapılamamıştır. 
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Sigara içme durumuna göre örnek bölgelerindeki sondalanabilir cep derinliği ile 

DOS sitokin düzeylerinin ilişkisi Tablo 4-19’da verilmiştir. 

Tablo 4-19: Sigara İçen ve İçmeyen Bireylerin Örnek Bölgelerindeki Sondalanabilir Cep 
Derinlikleri ile  Dişeti Oluğu Sıvısı Sitokin Düzeylerininİlişkisi 

 

Sondalanabilir Cep Derinliği 

Sigara İçen (n=60) Sigara İçmeyen (n=40) 

r p r p 

IL-10 (pg/30 sn) 0,518 0,001** 0,304 0,056 

IL-10 (pg/µl) 0,273 0,035* -0,095 0,558 

IL-13 (pg/30 sn) -0,371 0,004** -0,257 0,110 

IL-13 (pg/µl) -0,418 0,001** -0,751 0,001** 

MCP-1 (pg/30 sn) 0,066 0,615 -0,104 0,523 

MCP-1 (pg/µl) 0,014 0,917 -0,238 0,139 

MIP-1α (pg/30 sn) 0,456 0,001** 0,590 0,001** 

MIP-1α (pg/µl) 0,362 0,004** 0,365 0,021* 

MIP-1β (pg/30 sn) 0,066 0,615 -0,104 0,523 

MIP-1β (pg/µl) 0,014 0,917 -0,238 0,523 

RANTES (pg/30 sn) 0,371 0,004** 0,482 0,002** 

RANTES (pg/µl) -0,044 0,739 -0,293 0,066 

+DOS hacmi (µl) 0,336 0,009** 0,668 0,001** 

Spearman’s rho Korelasyon Testi kullanıldı.     * p<0.05     ** p<0.01 

 
Sigara İçen Bireylerin;  

Sondalanabilir cep derinliği ile IL-10 total miktarı (pg/30 sn) arasında pozitif 

yönde, %51.8 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.01). Sondalanabilir cep derinliği ile IL-10 konsanrasyonu (pg/µl) 

arasında pozitif yönde, %27.3 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.05).  

Sondalanabilir cep derinliği ile IL-13 total miktarı (pg/30 sn) arasında negatif 

yönde, %37.1 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.01). Sondalanabilir cep derinliği ile IL-13 konsantrasyonu (pg/µl) 

arasında negatif yönde, %41.8 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır (p<0.01). 
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Sondalanabilir cep derinliği ile MCP-1 total miktarı (pg/30 sn) ve MCP-1 

konsantrasyonu (pg/µl) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0.05). 

Sondalanabilir cep derinliği ile MIP-1α total miktarı (pg/30 sn) arasında pozitif 

yönde, %45.6 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.01). Sondalanabilir cep derinliği ile MIP-1α konsantrasyonu (pg/µl) 

arasında pozitif yönde, %36.2 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır (p<0.01).  

Sondalanabilir cep derinliği ile MIP-1β total miktar (pg/30 sn) ve MIP-1β 

konsantrasyon (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Sondalanabilir cep derinliği ile RANTES total miktarı (pg/30 sn) arasında 

pozitif yönde, %37.1 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.01). Sondalanabilir cep derinliği ile RANTES konsantrasyonu 

(pg/µl) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05).  

Sondalanabilir cep derinliği ile DOS hacmi (µl) arasında pozitif yönde, %33.6 

düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01). 

Sigara İçmeyen Bireylerde;  

Sondalanabilir cep derinliği ile IL-10 total miktarı (pg/30 sn) ve IL-10 

konsantrasyonu (pg/µl) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0.05).  

Sondalanabilir cep derinliği ile IL-13 total miktarı (pg/30 sn) arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05); sondalanabilir cep derinliği 

ile IL-13 konsantrasyonu (pg/µl) arasında negatif yönde, %75.1 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01). 

Sondalanabilir cep derinliği ile MCP-1 total miktarı (pg/30 sn) ve MCP-1 

konsantrasyonu (pg/µl) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0.05). 

Sondalanabilir cep derinliği ile MIP-1α total miktarı (pg/30 sn) arasında pozitif 

yönde, %59 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 
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bulunmaktadır (p<0.01). Sondalanabilir cep derinliği ile MIP-1α  konsantrasyonu 

(pg/µl) pozitif yönde, %36.5 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.05).  

Sondalanabilir cep derinliği ile MIP-1 β total miktar (pg/30 sn) ve MIP-1 β 

konsantrasyon (pg/ µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Sondalanabilir cep derinliği ile RANTES total miktarı (pg/30 sn) arasında 

pozitif yönde, %48.2 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.01). Sondalanabilir cep derinliği ile RANTES konsantrasyonu 

(pg/µl) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05).  

Sondalanabilir cep derinliği ile DOS hacmi (µl) arasında pozitif yönde, %66.8 

düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01). 
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Kronik periodontitisli ve sağlıklı grupların örnek bölgelerindeki 

sondalanabilir cep derinlikleri ile dişeti oluğu sitokin düzeylerinin ilişkisi Tablo 4-

20’de verilmiştir. 

Tablo 4-20: Kronik Periodontitisli ve Sağlıklı Grupların Örnek Bölgelerindeki 
Sondalanabilir Cep Derinlikleri ile Dişeti Oluğu Sitokin Düzeylerinin İlişkisi 

 

Sondalanabilir Cep Derinliği 

Kronik Periodontitis (n=60) Sağlıklı (n=40) 

r p r p 

IL-10 (pg/30 sn) -0,126 0,338 -0,049 0,764 

IL-10 (pg/µl) -0,317 0,013* -0,134 0,409 

 IL-13 (pg/30 sn) -0,070 0,593 0,198 0,221 

IL-13 (pg/µl) -0,265 0,041* 0,000 0,999 

MCP-1 (pg/30 sn) -0,169 0,196 0,087 0,594 

 MCP-1 (pg/µl) -0,237 0,068 0,020 0,903 

 MIP-1 α (pg/30 sn) -0,126 0,339 -0,146 0,369 

 MIP-1 α (pg/µl) -0,237 0,069 -0,166 0,307 

MIP-1 β (pg/30 sn) -0,169 0,196 0,087 0,594 

 MIP-1 β (pg/µl) -0,237 0,068 0,020 0,903 

Rantes (pg/30 sn) -0,094 0,477 -0,321 0,043* 

 Rantes (pg/µl) -0,311 0,016* -0,375 0,017* 

+DOS Hacmi(µl) 0,271 0,036* 0,100 0,540 

Spearman’s rho Korelasyon Testi kullanıldı  * p<0.05  

 

Kronik Periodontitisli Grupta;  

Sondalanabilir cep derinliği ile IL-10 total miktarı (pg/30sn) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05); sondalanabilir cep derinliği ile IL-10 

konsantrasyonu (pg/µl) arasında negatif yönde, %31.7 düzeyinde ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05).  

Sondalanabilir cep derinliği ile IL-13 total miktarı (pg/30sn) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05); sondalanabilir cep derinliği ile IL-13 

konsantrasyonu (pg/µl) arasında negatif yönde, %26.5 düzeyinde ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05).  
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Sondalanabilir cep derinliği ile MCP-1 total miktarı (pg/30sn) ve MCP-1 

konsantrasyonu (pg/µl) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0.05).  

Sondalanabilir cep derinliği ile MCP-1 α total miktarı (pg/30sn) ve MCP-1 

konsantrasyonu (pg/µl) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0.05).  

Sondalanabilir cep derinliği ile MCP-1 β total miktarı (pg/30sn) ve MCP-1 

konsantrasyonu (pg/µl) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0.05).  

Sondalanabilir cep derinliği ile RANTES total miktarı (pg/30 sn) arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05); sondalanabilir cep derinliği 

ile RANTES konsantrasyonu (pg/µl) arasında negatif yönde, %31.1 düzeyinde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05).  

Sondalanabilir cep derinliği ile DOS hacmi (µl) arasında pozitif yönde, %27.1 

düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05).  

Sağlıklı Grupta;  

Sondalanabilir cep derinliği ile RANTES total miktarı (pg/30sn) arasında negatif 

yönde, %32.1 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0.05). Sondalanabilir cep derinliği ile RANTES konsantrasyonu (pg/µl) arasında 

negatif yönde, %37.5 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0.05).  

Sondalanabilir cep derinliği ile diğer biyokimyasal parametreler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Sigara içme durumuna göre klinik ataşman seviyesi ve DOS sitokin düzeylerinin 

İlişkisi Tablo 4-21’de verilmiştir. 

Tablo 4-21: Sigara İçen ve İçmeyen Bireylerin Örnek Bölgelerindeki Klinik Ataşman 
Seviyesi ile Dişeti Oluğu sıvısı Sitokin Düzeylerinin Korelasyonu 

 

Klinik Ataşman Düzeyi 

Sigara İçen (n=60) Sigara İçmeyen (n=40) 

r p r p 

IL-10 (pg/30 sn) 0,517 0,001** 0,284 0,075 

IL-10 (pg/µl) 0,291 0,024* -0,034 0,837 

IL-13 (pg/30 sn) -0,379 0,003** -0,245 0,127 

IL-13 (pg/µl) -0,411 0,001** -0,673 0,001** 

MCP-1 (pg/30 sn) -0,019 0,885 -0,121 0,456 

MCP-1 (pg/µl) -0,066 0,614 -0,235 0,144 

MIP-1α (pg/30 sn) 0,430 0,001** 0,579 0,001** 

MIP-1α (pg/µl) 0,344 0,007** 0,382 0,015* 

MIP-1β (pg/30 sn) -0,019 0,885 -0,121 0,456 

MIP-1β (pg/µl) -0,066 0,614 -0,235 0,144 

Rantes (pg/30 sn) 0,393 0,002** 0,482 0,002** 

Rantes (pg/µl) -0,029 0,824 -0,211 0,192 

+DOS Hacmi (µl) 0,318 0,013* 0,582 0,001** 

Spearman’s rho Korelasyon Testi kullanıldı    * p<0.05      ** p<0.01       

   
Sigara İçen Bireylerde;  

Klinik ataşman düzeyi ile IL-10 total miktarı (pg/30 sn) arasında pozitif yönde, 

%51.7 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0.01). Klinik ataşman düzeyi ile IL-10 konsantrasyonu (pg/µl) arasında pozitif 

yönde, %29.1 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0.05).  

Klinik ataşman düzeyi ile IL-13 total miktarı (pg/30 sn) arasında negatif yönde, 

%37.9 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0.01). Klinik ataşman düzeyi ile IL-13 konsantrasyonu (pg/µl) arasında negatif 

yönde, %41.1 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.01). 
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Klinik ataşman düzeyi ile MCP-1 total miktarı (pg/30 sn) ve MCP-1 

konsantrasyonu (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Klinik ataşman düzeyi ile MIP-1α total miktarı (pg/30 sn) arasında pozitif 

yönde, %43 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.01). Klinik ataşman düzeyi ile MIP-1α konsantrasyonu (pg/ µl) 

arasında pozitif yönde, %34.4 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır (p<0.01).  

Klinik ataşman düzeyi ile MIP-1β total miktarı (pg/30 sn) ve MIP-1β  

konsantrasyonu (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Klinik ataşman düzeyi ile RANTES total miktarı (pg/30 sn) arasında pozitif 

yönde, %39.3 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.01). Klinik ataşman düzeyi ile RANTES konsantrasyonu (pg/µl) 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05).  

Klinik ataşman düzeyi ile DOS hacmi (µl) arasında pozitif yönde, %31.8 

düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). 

Sigara İçmeyen Bireylerde;  

Klinik ataşman düzeyi ile IL-10 total miktarı (pg/30 sn) ve IL-10 

konsantrasyonu (pg/µl) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0.05).  

Klinik ataşman düzeyi ile IL-13 total miktarı (pg/30 sn) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05); klinik ataşman düzeyi ile IL-13 

konsantrasyonu (pg/µl) arasında negatif yönde, %67.3 düzeyinde ve istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01). 

Klinik ataşman düzeyi ile MCP-1 total miktarı (pg/30 sn) ve MCP-1 

konsantrasyonu (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Klinik ataşman düzeyi ile MIP-1α total miktarı (pg/30 sn) arasında pozitif 

yönde, %57.9 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 
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bulunmaktadır (p<0.01). Klinik ataşman düzeyi ile MIP-1α konsantrasyonu (pg/µl) 

arasında pozitif yönde, %38.2 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.05).  

Klinik ataşman düzeyi ile MIP-1β total miktarı (pg/30 sn) ve MIP-1β 

konsantrasyonu (pg/µl) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Klinik ataşman düzeyi ile RANTES total miktarı (pg/30 sn) arasında pozitif 

yönde, %48.2 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.01). Klinik ataşman düzeyi ile RANTES konsantrasyonu (pg/µl) 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05).  

Klinik ataşman düzeyi ile DOS hacmi (µl) arasında pozitif yönde, %58.2 

düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01). 
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Kronik periodontitisli ve sağlıklı grupların örnek bölgelerindeki klinik ataşman 

düzeyi ile dişeti oluğu sıvısı sitokin düzeylerinin ilişkisi Tablo 4-22’de verilmiştir. 

Tablo 4-22: Kronik Periodontitisli ve Sağlıklı Grupların Örnek Bölgelerindeki Klinik 
Ataşman Düzeyi ile Dişeti Oluğu Sıvısı Sitokin Düzeylerinin İlişkisi 

 

Klinik Ataşman Düzeyi 

Kronik Periodontitis (n=60) Sağlıklı (n=40) 

r p r p 

IL-10 (pg/30 sn) -0,111 0,397 -0,049 0,764 

IL-10 (pg/µl) -0,166 0,205 -0,134 0,409 

 IL-13 (pg/30 sn) -0,130 0,324 0,198 0,221 

IL-13 (pg/µl) -0,162 0,215 0,000 0,999 

MCP-1 (pg/30 sn) -0,328 0,011* 0,087 0,594 

 MCP-1 (pg/µl) -0,345 0,007** 0,020 0,903 

 MIP-1 α (pg/30 sn) -0,209 0,109 -0,146 0,369 

 MIP-1 α (pg/µl) -0,233 0,073 -0,166 0,307 

MIP-1 β (pg/30 sn) -0,328 0,011* 0,087 0,594 

 MIP-1 β (pg/µl) -0,345 0,007** 0,020 0,903 

Rantes (pg/30 sn) -0,063 0,633 -0,321 0,043* 

 Rantes (pg/µl) -0,205 0,117 -0,375 0,017* 

+Volume (µl) 0,120 0,361 0,100 0,540 

Spearman’s rho Korelasyon Testi kullanıldı * p<0.05    ** p<0.01 

 

Kronik Periodontitisli Grupta;  

Klinik ataşman düzeyi ile IL-10 total miktarı (pg/30sn) ve IL-10 konsantrasyonu 

(pg/µl) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05).  

Klinik ataşman düzeyi ile IL-13 total miktarı (pg/30sn) ve IL-13 konsantrasyonu 

(pg/µl) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05).  

Klinik ataşman düzeyi ile MCP-1 total miktarı (pg/30sn) arasında negarif yönde, 

%32.8 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). Klinik 

ataşman düzeyi ile MCP-1 konsantrasyonu (pg/µl) arasında negatif yönde, %34.5 

düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01).  

 



 106

Klinik ataşman düzeyi ile MIP-1 α total miktarı (pg/30sn) ve MIP-1 

konsantrasyonu (pg/µl) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0.05).  

Klinik ataşman düzeyi ile MIP-1 β total miktarı (pg/30sn) arasında negatif 

yönde, %32.8 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0.05). Klinik ataşman düzeyi ile MIP-1 β konsantrasyonu (pg/µl) arasında negatif 

yönde, %34.5 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0.01).  

Klinik ataşman düzeyi ile RANTES total miktarı (pg/30 sn) ve RANTES 

konsantrasyonu (pg/µl) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0.05).  

Klinik ataşman düzeyi ile DOS hacmi (µl) arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05).  

 

Sağlıklı Grupta;  

Klinik ataşman düzeyi ile RANTES total miktarı (pg/30sn) arasında negatif 

yönde, %32.1 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0.05). Klinik ataşman düzeyi ile RANTES konsantrasyonu (pg/µl) arasında negatif 

yönde, %37.5 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0.05).  

Klinik ataşman düzeyi ile diğer biyokimyasal parametreler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05).  
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Kronik periodontitisli ve sağlıklı grupların serum sitokin düzeylerinin 

değerlendirilmesi Tablo 4-23’de verilmiştir.  

Tablo 4-23: Kronik Periodontitisli ve Sağlıklı Grupların Serum Sitokin Düzeylerinin 
Değerlendirilmesi 

Serum 

Parametreleri 

Kronik  Periodontitisli 

Grup (n=30) 

Sağlıklı Grup                   

(n=20)     p 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

IL-4  8,03±0,15 (7,98) 8,06±0,17 (8,05) 0,496 

IL-10 4,94±0,05 (4,96) 4,95±0,06 (4,96) 0,488 

IL-13 9,25±0,16 (9,26) 9,27±0,23 (9,26) 1,000 

MCP-1 8,64±1,49 (7,96) 8,49±1,48 (7,96) 0,161 

MIP-1α 11,98±8,00 (10,06) 18,38±24,95 (10,51) 0,139 

MIP-1β 43,20±14,89 (40,32) 40,30±17,79 (33,81) 0,024* 

RANTES  398,78±326,85 (288,66) 292,92±133,17 (302,92) 0,439 

Mann Whitney U Test  * p<0.05  

KP’li ve sağlıklı grubun serum IL-4, IL-10, IL-13, MCP-1, MIP-1α ve RANTES 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

KP’li grubun MIP-1 β düzeyleri, sağlıklı gruptan istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksektir (p<0.05). 
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Sigara içme durumuna göre serum sitokin düzeylerinin değerlendirilmesi Tablo 

4-24’de verilmiştir. 

Tablo 4-24: Sigara İçme Durumuna Göre Serum Sitokin Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

Serum 

Parametreleri 

Sigara İçen (n=30) Sigara İçmeyen (n=20) 
p 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

IL-4  8,06±0,15 (8,05) 8,01±0,16 (7,98) 0,192 

IL-10 4,93±0,06 (4,96) 4,95±0,04 (4,96) 0,100 

IL-13 9,26±0,21 (9,26) 9,26±0,17 (9,26) 0,975 

MCP-1 8,78±1,61 (8,51) 8,28±1,22 (7,96) 0,040* 

MIP-1α 12,18±8,01 (10,19) 18,08±25,02 (10,32) 0,374 

MIP-1β 44,37±19,35 (39,61) 38,55±8,37 (37,04) 0,311 

RANTES 402,95±320,47 (303,16) 286,57±150,17 (289,42) 0,086 

Mann Whitney U Test * p<0.05  

Sigara içen ve sigara içmeyen grupların, IL-4, IL-10, IL-13, MIP-1α, MIP-1β, 

RANTES düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). 

Sigara içen olguların serum MCP-1 düzeyleri, sigara içmeyen gruptan 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). 
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Gruplara göre serum sitokin düzeylerinin değerlendirilmesi Tablo 4-25’de verilmiştir. 

Tablo 4-25: Gruplara Göre  Serum Sitokin Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

Serum 

Parametreleri 

Grup I 

(n=20) 

Grup II 

(n=20) 

Grup III 

(n=20) 

Grup IV 

(n=40) 

1-2 p 3-4 p
 

1-3 p
 

2-4 p 
Ort±SS 

(Medyan) 

Ort±SS 

(Medyan) 

Ort±SS 

(Medyan) 

Ort±SS 

(Medyan) 

IL-4  
8,02±0,15 

(8,05) 

8,09±0,19 

(8,05) 

7,99±0,18 

(7,98) 

8,05±0,12 

(8,05) 
0,346 0,256 0,578 0,456 

IL-10 
4,96±0,04 

(4,96) 

4,93±0,06 

(4,90) 

4,93±0,41 

(4,96) 

4,94±0,06 

(4,96) 
0,060 0,891 0,095 0,369 

IL-13 
9,22±0,15 

(9,26) 

9,32±0,29 

(9,26) 

9,30±0,18 

(9,26) 

9,23±0,15 

(9,26) 
0,251 0,188 0,152 0,234 

MCP-1 
8,41±1,44 

(7,96) 

8,56±1,55 

(7,82) 

8,14±0,97 

(7,96) 

8,89±1,65 

(8,51) 
0,658 

0,004   

**   
0,190 0,106 

MIP-1 α 
26,02±33,9

1 (10,77) 

10,75±2,18 

(10,06) 

10,15±1,48 

(9,67) 

12,89±9,65 

(10,19) 
0,093 0,378 0,039* 0,777 

MIP-1 β 
35,05±7,11 

(32,91) 

45,55±23,2

6 (35,96) 

42,05±8,21 

(39,66) 

43,78±17,3

7 (40,32) 
0,159 0,754 

0,005 

**   
0,572 

RANTES  
287,14±131

,24 (300,73) 

298,51±138

,23 (303,16) 

286,00±170

,47 (255,46) 

455,17±371

,04 (304,44) 
0,665 0,079 0,705 0,259 

Mann Whitney U Test         * p<0.05          ** p<0.01 

Grupların serum IL-4, IL-10, IL-13 ve RANTES konsantrasyon düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Grup I ve Grup II’nin serum MCP-1 konsantrasyon düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup IV’ün serum 

MCP-1 konsantrasyon düzeyleri Grup III’ten anlamlı şekilde yüksektir (p<0.05). Grup I 

ve Grup III’ün serum MCP-1 konsantrasyon düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup II ve Grup IV’ün serum MCP-1 

konsantrasyon düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05).  

Grup I ve Grup II’nin serum MIP-1α konsantrasyon düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III ve Grup    

IV’ün serum MIP-1α konsantrasyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
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bulunmamaktadır (p>0.05). Grup I’in serum MIP-1α konsantrasyon düzeyleri, Grup 

III’ten anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Grup II ve Grup IV’ün serum MIP-1α 

konsantrasyon düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Grup I ve Grup II’nin serum MIP-1β konsantrasyon düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III ve Grup 

IV’ün serum MIP-1β konsantrasyon düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup III’ün serum MIP-1 β konsantrasyon 

düzeyleri, Grup I’den anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.01). Grup II ve Grup IV’ün 

serum MIP-1β konsantrasyon düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 
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5. TARTIŞMA 

5.1. Yöntemin Tartışması 

Çalışmamızda, sigara içenler grubuna 5 senedir günde 10 adet ve üzerinde sigara 

içtiğini ifade eden bireyler, sigara içmeyen gruba ise, hiç sigara içmemiş ve en son 2 yıl 

önce sigarayı bırakmış 30-52 yaş arası bireyler dahil edilmiştir. Çalışmamızda sigara 

içme durumu bireye sorularak elde edilmiştir. Literatürde sigaranın periodontal 

hastalıklar ve periodontal tedaviler üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmaların 

tümünde günlük tüketim sayısı önemlidir. Sigara durumunun yanlış sınıflandırılması, 

epidemiyolojik çalışmalarda önemli bir yanıltıcı faktör olabilir. Bu durum en çok birey 

bazlı bilgi edinme yöntemlerinde ortaya çıkmaktadır. Bu yöntem yaygın olarak 

kullanılsa da, bireye sorularak elde edilen sigara içme alışkanlığı verilerinin çok fazla 

güvenilir olmadığı, özellikle hafif içiciler ve sigarayı bırakanlar sınıflarından elde edilen 

verilerin yanılgıya yol açabileceği düşünülmektedir (217). nedenlerle, sigara üzerine 

yapılan çalışmalarda, birey bazlı sigara içme durum bildirimine daha objektif ve 

güvenilir bir alternatif olarak biyokimyasal analizlere ihtiyaç duyulabilir. Sigara 

kullanımının biyokimyasal oalrak belirlenmesinde kullanılan nikotinin sitemik bir 

metaboliti olan kotinin, biyokimyasal özelliklerinden dolayı, hem günlük sigara 

kullanım durumunu hem de uzun süreli maruz kalınan sigara miktarını saptamaya 

olanak verdiği için ön plana çıkmıştır (162, 243, 257, 259). Diğer sigara metabolitleri 

arasında %96-97 hassasiyet ve %99-100’lük spesifitesiyle en güvenilir gösterge olarak 

bildirilmiştir (110). Yaman çalışmasında serum kotinin seviyesini günlük sigara 

kullanım miktarı ile yakından ilişkili bulmuştur (259). Morozumi ve ark. sigara içme 

durumunu kotinin analiziyle belirledikleri çalışmalarında, birey bazlı sigara içme 

alışkanlığı verilerini serum kotinin seviyesiyle uyumlu bulmuşlardır (171). Gonzalez ve 

ark. birey bazlı sigara içme alışkanlığı ile serum kotinin seviyeleri arasında anlamlı bir 

ilişki olduğunu belirtse de, belli bir sigara içme miktarında, özellikle günde bir paket 

sigara içtiğini belirten bireylerde, serum kotinin seviyesinin çok geniş aralıkta 

değiştiğinden bahsetmiştir (81). Yaman, Gonzalez ve ark.nın çalışması ile benzer 

şekilde, bireye sorma yöntemi ile elde edilen sigara içme alışkanlığının, sigara içme 

durumunun sınıflamasında kısmen de olsa nominal bir kriter olarak kullanılabilirliğinin 

yanında, sayısal olarak değerlendirilmesinde her zaman kullanılamayacağı yönünde 

görüş bildirmiştir (81, 259).  
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Hanioka ve ark. yaptıkları çalışmada, sigaranın bırakılmasını takiben 1 yıl 

içerisinde dişetinin fibrotik, kalınlaşmış durumundan normal anatomisine ve konturuna 

döndüğünü bildirmişlerdir (98). Preshaw ve ark. periodontal başlangıç tedavisinden 1 

yıl önce sigarayı bırakan hastalar ve sigara içen hastalar arasında, başlangıç ve 12. 

aydaki ölçümler arasında sondalabilir cep derinliği ve ataşman kazancı bakımından 

anlamlı farklılıklar olduğunu bildirmişlerdir. Fakat 1 yıldan daha uzun süreli takip 

çalışmalarının daha doğru sonuçlar vereceğini belirtmişlerdir (203). Çalışmamızda, 

ağızdaki mevcut periodontal durumun klinik ve biyokimyasal ölçümlere sigara içmeyen 

bir bireydeki gibi yansıyacağını düşündüğümüz için en az iki sene önce sigarayı 

bırakmış bireyler sigara içmeyen grubuna dahil edilmiştir. 

Kronik periodontitisli gruba, klinik ataşman kaybı ağız ortalaması 4 mm ve 

üzerinde olan, ağızda en az 20 bölgede 5 mm ve üzerinde sondalanabilir cep derinliğine 

sahip 30 -50 yaş arası ileri kronik periodontitisli bireyler dahil edilmiştir. 

Çalışmamızda, sağlıklı bireyler grubuna ise, sondalamada kanama değeri 

ortalaması %10’un altında olan, 3 mm’nin üzerinde sondalanabilir cep derinliği 

bulunmayan bireyler dahil edilmiştir. Sağlıklı grupta, DOS örnekleri sondalamada 

kanama göstermeyen bölgelerden elde edilmiştir. 

5.2. Kullanılan Değerlendirme Yöntemlerinin Tartışması 

5.2.1. Klinik Ölçüm Tekniklerinin Tartışması 

Hastaların ağız bakımı düzeyini belirlemek amacıyla dişeti iltihabının 

oluşumundan birinci derecede sorumlu olan MDP, serbest dişetine komşu bölgede, 

periodontal sonda ile kazıma ile muayene edilerek var ya da yok şeklinde 

değerlendirilmiştir. Çalışmamızda hastanın tedaviye katılımının değerlendirilmediği ve 

sadece varolan durumun tespitini sağlamak için bu yöntemin yeterli olacağı 

düşünülmüştür. 

Çalışmamızda dişeti iltihabının klinik olarak değerlendirilmesinde gingival 

indeks (Löe&Silness 1963) kullanılmıştır (233). Bu indeks cebin yumuşak doku 

duvarındaki iltihabı yansıtan kanama durumunu belirler. Dişetinin görüntüsü, kıvam ve 

rengindeki değişiklikler kaydedilir. Kanama bağ dokusundaki iltihabı gösteren objektif 

bir belirtidir. Literatür incelendiğinde çalışmamıza benzer metodolojideki çalışmalarda 
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gingival indeksin kullanılması nedeniyle, bulgularımızı diğer çalışmalarla 

karşılaştırmalı incelemek amacıyla gingival indeks tercih edilmiştir. 

Fakat gingival indeks cep tabanındaki iltihabı durumu yansıtmadığı için 

‘‘Sondalamada Kanama Değeri’’de kullanılmıştır.  

Sonuçların minimal değişikliklerden etkilenebileceği göz önüne alınarak, yeterli 

hassasiyette değerlendirme yapılabilmesi için tüm ölçümler her dişin 6 noktasından 

gerçekleştirilmiştir. 

5.2.2. Dişeti Oluğu Sıvısı Toplama ve Ölçme Yöntemlerinin Tartışması 

DOS, dişeti kenarından ya da dişeti oluğundan toplanabilen iltihapsal eksuda ya 

da transudadır. Bu sıvının biyokimyasal olarak analiz edilebilmesi, periodontal 

hastalıkta konak yanıtının invazif olmayan yöntemlerle incelenebilmesine imkan 

vermektedir. DOS’un toplanmasına yönelik bir çok yöntem tanımlanmaktadır, ancak 

çalışmamızda kullanılan filtre kağıdı ile toplama yöntemi diğer tekniklere göre daha 

kolay, hızlı ve en az travmatik metot olarak bilinmektedir. Ölçümler için yeterli sıvının 

elde edilebilmesi için oluk içi yöntem tercih edilmiştir. Brill tekniğinin kullanılması, 

DOS içerinde az miktarda olabilecek mediatörlerin tespitine yeterli olabilecek miktarın, 

travmaya neden olmadan, hasta tarafından kolay kabul edilebilir şekilde elde edilmesine 

izin vermektedir (40). 

DOS toplama işlemi öncesinde bölgenin tükrükten izole edilmesi ve plağın 

uzaklaştırlması önemlidir. Bu amaçla bölge pamuk tamponlar ve tükrük emici 

kullanılarak tükürükten izole edilmiş, atravmatik olarak supragingival plak 

uzaklaştırılmıştır. Kan ile kontamine olmuş filtre kağıtları değerlendirilmemiştir. 

Yapılan çalışmalarda DOS içeriğinin toplama süresi uzadığında intertisyel sıvı 

içerisindeki protein konsantrasyonu yerine, serum içeriğine benzediği gösterildiği için, 

DOS örneklerinin toplama süresi çok önemlidir (52). Çalışmamızda filtre kağıtlar cep 

içerisine hafif bir direnç hissedilinceye kadar itilmiş ve 30 sn bekletilmiştir (134). 

Teknik olarak sitokin düzeyleri belirlenmek istendiğinde, elde edilen sıvının 

haciminin hesaplanması gerektiği bildirilmiştir. Birçok çalışmada, elde edilen DOS’un 

hacminin hesaplanmasında Periotron aygıtı kullanılmıştır (63, 70, 80, 115, 117). Örnek 

alınmış periopaperların periotronla ölçümü sırasında bir miktar DOS cihazın üzerinde 

kalabilmektedir. Tözüm ve ark. (2004) çalışmalarında, yapılan ölçümlerden sonra 



 114

ölçüm cihazının üzerinde kalan sıvı miktarını değerlendirmiş ve kalan sıvı hacminin 

ölçülebilir bir miktar olduğunu, kalan sıvı miktarının genellikle küçük deney 

hacimlerinde daha fazla olduğunu saptamışlardır (237). DOS hacimlerinin küçük olması 

nedeni ile periotronla ölçüm sırasındaki sıvı kaybının toplanılan sıvı hacmini 

değiştirebileceğini düşündüğümüz için çalışmamızda, DOS hacminin hesaplanmasında 

periotrona alternatif olarak tartma yöntemi kullanılmıştır. Örnekleri toplamadan önce 

boş ependorf ve topladıktan sonra içinde filtre kağıt bulunan ependorf tartılarak aradaki 

ağırlık farkı hesaplanmıştır (256). Sağlıklı dişetinden toplanan çok küçük miktarları 

tartabilmek için çok hassas çalışmak gereklidir. Daha önce ağırlığı ölçülmüş standart 

filtre kağıtlarına sırasıyla 0,1µl, 0,2µl, 0,3µl, …1µl fosfat tampon çözeltisi emdirilmiş 

ve hassas tartıda tartılarak ağırlık değişimleri kaydedilmiştir. Her bir ölçüm için üçer 

defa sıvı emdirme ve tartma işlemi yapıldıktan sonra sonuçların ortalaması alınmıştır. 

Sonuçta ağırlık ve hacim eşlemesi oluşturan, ‘correlation coefficient’ diye bilinen lineer 

regresyon değeri R= 0,9755 olan bir eğri elde edilmiştir. Bu eğriden elde edilen formül 

(Y= 0,0013x-0,0014) ile gr cinsinden olan DOS miktarı µl’ ye çevrilmiştir.  

Standart filtre kağıtlarla toplanan DOS’nın kağıtlardan ayrıştırılması işleminde 

%100’e yakın oranda ayrıştırma sağladığı gösterilmiş olan santrifüj ayrıştırma tekniği 

kullanılmıştır (90). DOS örneklerinin analizi sonucu elde edilen konsantrasyon 

değerleri, sulandırma miktarı kullanılarak (konsantrasyon x 0,12), total miktar (Pg/30 

sn) elde edilmiştir. Elde edilen total miktar DOS(µl) hacmine bölünerek sitokinlerin 

DOS’ daki konsantrasyonları hesaplanmıştır. 

Lamster ve ark.ının DOS’daki lizozomal enzim aktivitesinin 4 farklı analiz 

metoduyla değerlendirildiği çalışmasında, DOS hacminin doğru olarak 

belirlenmesindeki güçlükler nedeni ile veri sunumlarında konsantrasyon hesaplarının 

uygun bir yöntem olmadığı belirtilmiştir. Yapılan analizlerde total miktarın veri sunumu 

için tercih edilmesi gereken yöntem olduğu bildirilmiştir (136). Bununla beraber 

literatürde verilen total miktar ve konsantrasyon olarak sunulmasının bireyler arasındaki 

hastalık aktivite farkının belirlenmesinde kullanılabileceğini bildiren çalışmalarda 

mevcuttur. Yapılan çalışmalarda DOS hacmindeki artışın, lokal üretilen maddelerin 

konsantrasyonunda azalmaya neden olabileceği (89, 135) .ve sistemik sirkülasyondan 

gelen maddelerin etkisi ile konsantrasyonda artış izlenebileceği bildirilmiştir (88). Bu 

nedenlerle DOS verilerinin hem total hem de konsantrasyon olarak belirtilmesinin daha 
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duyarlı olacağı, bu verilerle beraber DOS hacmi verilerinin belirtilmesinin 

değerlendirme açısından kolaylık sağlayacağı bildirilmiştir (90). Bu bilgiler gözönüne 

alınarak çalışmamızda, DOS hacmi, antienflamatuar sitokinlerin ve kemokinlerin total 

miktarlarıyla birlikte konsantrasyonları da hesaplanmıştır. 

DOS ile ilgili yapılan çalışmalarda sonuçlar değerlendirilirken; DOS’un doku 

kaynaklı bir sıvı olduğu kabul edilmiş olmakla beraber, bu sıvının, doku özelliklerini 

tamamen yansıtmayabileceği ve mikroorganizmaların veya ürünlerinin sıvı içeriğini 

değiştirebileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle DOS çalışmalarında sıvı içeriğinin 

kaynağının anlaşılması yönünden doku örneklemelerinin de yapılması daha anlamlı 

olabilir. 

5.2.3. Biyokimyasal Değerlendirme Tekniklerinin Karşılaştırılması 

Kronik periodontitis bölgeye özel bir hastalıktır. Bu nedenle farklı bölgelerden 

elde edilmiş göllendirilmiş örnek kullanılmamıştır. Her bir filtre kağıdının ayrı ayrı 

analizleri yapılmıştır. 

Biyolojik sıvılardaki ve kültür örneklerindeki çözünebilen analitlerin tespitinde, 

biyolojik değerlendirme yöntemleri (bioassays), ELİSA, Polimeraz zincir reaksiyonu 

(PCR), RPA (ribonuclease protection assay) gibi birçok yöntem kullanılabilmektedir. 

Fakat bu yöntemlerin herbirinde çeşitli sınırlamalar mevcuttur. Örneğin; ELİSA ile her 

bir örnekten aynı anda sadece bir analit değerlendirilebilirken, PCR’da hücre içi 

proteinler tespit edilememekte, RPA’da ise teknik çok uzun zaman almaktadır. Bu tür 

sınırlamaların üstesinden gelebilmek için zamanla ‘Multiplex particle-based flow 

cytometric’ değerlendirme yöntemleri geliştirilmiş ve  birçok firma tarafından farklı 

isimlerle multiplex bead sistemlerinin üretimi yapılmıştır (250). Biz çalışmamızda 

analizleri xMAP (multi analyte profiling beads) teknolojisine dayalı Luminex 100TM 

cihazında gerçekleştirdik. 

Luminex teknolojisi, aynı kuyucukta birden fazla paremetrenin analizinin 

yapılmasını sağlayan flow sitometri, floresans boyalı mikrosfer ve lazer teknolojisine 

sahip bir sistemdir. 5,6 mikron yarıçapındaki polistren boncuklar farklı 

konsantrasyonlarda iki floresans boya ile boyanırlar. Böylece spesifik reaktiflerle 

kaplanacak 100 farklı renkte boncuk elde edilmiş olur. Çalışmamızda bu boncuklar 

değerlendireceğimiz 7 adet sitokine özel antikorlarla kaplanmıştır. Bu antikorlarla 

kaplanmış boncukları içeren süspansiyona antibody bead denilmektedir. Multiplex 
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teknolojisi sayesinde bu süspansiyonun içerisinde olduğu bir kuyucukta aynı anda 100 

farklı analite bakılabilmektedir. ELISA da ise antikorla kaplanmış kuyucukta sadece bir 

analit değerlendirilebilmektedir. ELISA’da sadece kuyucuğun yüzeyi antikorla kaplı 

iken, bu sistemde polistren boncukların tüm yüzeyi antikorla kaplanarak hassasiyet 

arttırılmıştır. Multiplex teknolojisinin özellikle patogenezinde birçok farklı sitokinin rol 

oynadığı periodontitis gibi hastalıkların teşhisi ve tedavisi için yapılan çalışmalarda 

kullanımı avantaj yaratmaktadır. Ayrıca çalışabilmek için 25-50 µl örnek sıvının yeterli 

olması, dişeti oluğu sıvısı gibi az miktardaki vücut sıvılarında önemli olmaktadır. 

ELISA’ya göre DOS’un daha az dilüe edilmesi, zaten çok az sayıda bulunan 

moleküllerin tespitinin daha hassas yapılmasına olanak vermektedir.  

xMAP teknolojisinde mikroküreler tarafından test örneği sitokinler yakalandığı 

zaman, floresans özellikte raportör sitokin bu çifte yapışarak ışıma meydana getirir. Bu 

floresans özellikteki ışımanın Luminex cihazındaki okunmasının, ELISA’nın 

kolorimetrik okumasına göre daha hassas ve stabil olduğu söylenmektedir. İki yöntem 

arasındaki yıkama protokollerindeki değişiklikler, flow sitometriyi ELİSA’ ya göre 

daha hassas ve daha kolay uygulanabilir kılmaktadır. Yine Luminex cihazında 

ışımaların her bir test için özel antikorla kaplı en az 50-100 adet boncuktan okunması 

sistemi daha fazla tekrarlanabilir ve doğrulanabilir hale getirmiştir. Ayrıca analitlerin 

aynı kuyucukta ve aynı plakta değerlendirilebilmesi, her bir analit için farklı antikorlarla 

kaplanmış ayrı plakların kullanıldığı ELİSA’ya göre daha ucuza mal olmakta ve daha az 

zaman almaktadır (8, 61, 250). 

Garcia ve ark.(2008), çalışmalarında, oral  skuamöz hücreli karsinom tanısı 

konmuş hastaların ve sağlıklı bireylerin tükrük örneklerinde IL-8 ve IL-1β’nın  

tespitinde Luminex (xMAP) teknolojisini  ELİSA ile karşılaştırmışlardır. İki yöntemin 

verileri arasında yüksek korelasyon saptamışlar ve tükrük proteinlerinin tespitinde  

multi-plex değerlendirmenin en az single-plex değerlendirmeler kadar etkili olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu avantajların yanında, antikorlar arası çapraz reaksiyon olabilmesi 

ihtimali xMAP teknolojisinin dezavantajı olarak gösterilebileceği ve bu nedenle aynı 

süspansiyonda bakılacak analit sayısının artmasının hassasiyetin azalmasına yol 

açabileceğini ileri sürmüşlerdir (8). 

Patogenezinde birçok farklı molekülün rol oynadığı periodontal hastalıklarda, 

özellikle çok az miktarlarda toplanabilen DOS çalışmalarında yukarıdaki 
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avantajlarından dolayı xMAP teknolojisinin kullanımının hastalığın başlaması, gidişatı 

ve tedavisi ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmamıza yardımcı olacağını 

düşünmekteyiz. 

5.3. KLİNİK BULGULARIN TARTIŞMASI 

5.3.1. Plak İndeksi Bulgularının Tartışması 

Çalışmamızda, gruplar sigara içme durumuna göre değerlendirildiğinde hastalık 

şiddetinin ölçütü olmayan plak indeksinin, sigara içenlerde içmeyenlere göre ileri 

düzeyde anlamlı yüksek olduğu saptanmıştır. Yine gruplarımızı sigara içme ve 

periodontal duruma göre ayırdığımızda, sigara içen periodontal sağlıklı grubun plak 

indeksi düzeyi, sigara içmeyen periodontal sağlıklı gruba göre anlamlı derecede daha 

yüksektir. Kronik periodontitisli grupta ise sigara içenlerde plak indeksi düzeyi 

içmeyenlere göre anlamlı olmamakla birlikte daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar 

sigara içenlerde ağız bakımının içmeyenlere oranla daha kötü olduğunu 

düşündürtmektedir. Çalışmamız bu konuda, Demirkaya (57), Mete (166) Sheiham 

(220), Preber (199) gibi araştırmacıların bulgularıyla uyum göstermekte, Haber (95), 

Axelsson (10), Haffajee’nin ( 97) bulgularıyla uyum göstermemektedir. 

5.3.2. Gingival İndeks Bulgularının Tartışması 

Çalışmamızda, KP’li grupta gingival indeks değerleri, sağlıklı gruptan anlamlı 

derecede yüksek saptanmıştır. Sigara içen KP’li grupta ise sigara içmeyen KP’li gruptan 

anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Sağlıklı grupta ise bireylerin gingival indeks 

ortalamaları 0’a yakın olmakla birlikte sigara içme durumuna göre anlamlı farklılık 

göstermemiştir. Çünkü sağlıklı grup seçilirken özellikle sondalamada kanama ve 

gingival indeks bulgularının düşük olmasına özen gösterilmiş, sadece radyografik 

bulgular üzerinden rastgele bir seçim yapılmamıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak dişeti 

iltihabının, sigara içmeyen hastalıklı bireylerde belirgin şiddette görülürken, sigara içen 

hastalıklı bireylerde baskılandığını söyleyebiliriz. Yapılan birçok çalışma, sigara 

kullanımının mevcut MDP’a yanıt olarak oluşan dişeti iltihabını baskıladığını ortaya 

koymuştur. Elde ettiğimiz bu bulgular literatürle uyumludur (33, 41, 97,113).  

Demirkaya, aynı ağız bakımına sahip bireylerde, sigara içenlerin içmeyenlere 

göre daha düşük dişeti iltihabı sergilediğini bildirmiştir. Çalışmacı, ağız hijyeninin 

optimum olduğu durumlarda sigara kullanımıyla gingivitis sıklığı ve şiddetinin 
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değişmediğini, ağız hijyeni kötüleştikçe gingivitis belirtilerinin, sigara içenlerde 

içmeyenlere göre daha hafif olduğunu belirtmiştir (57). 

Dişeti iltihabının sigara içenlerde baskılama mekanizması tam olarak 

anlaşılamamıştır. Sigaranın içindeki nikotin insan derisinde vazokonstrüksiyona neden 

olmaktadır. Fakat nikotinin dişeti kan dolaşımına etkisini inceleyen çalşmalarda farklı 

sonuçlar elde edilmesi, sigaranın periodonsiyuma olan baskılayıcı etkisinin sadece 

vazokonstrüktif özelliğinden dolayı değil, aynı zamanda vasküler dinamik ve hücresel 

metabolizmaya olan uzun süreli kronik etkisinden dolayı da olabileceğini 

düşündürtmektedir (12, 28, 159, 164, 186).  

5.3.3. Sondalamada Kanama Bulgularının Tartışması  

Sigara içen ve içmeyen gruplar arasında, sondalamada kanama yüzdeleri 

ortalaması açısından anlamlı farklılıklar saptanmamıştır. Benzer şekilde  KP’li sigara 

içen ve KP’li sigara içmeyen gruplar arasında da anlamlı fark bulunmamıştır. Sağlıklı 

durumdan hastalığa geçildiği zaman sondalamada kanama bulguları anlamlı şekilde 

artmaktadır. Literatürede sigaranın dişeti kanamasına etkisini inceleyen çalışmalarda 

sigara içen grupta içmeyen gruba göre anlamlı düzeyde daha fazla kanama meydana 

geldiği belirten (10, 200, 261) ve bunun aksine iki grup arasında anlamlı farklılıklar 

olmadığını bildiren çalışmalar mevcuttur (128, 245, 248, 265). 

Bu çelişkili sonuçların nedeni, farklı klinik indekslerinin kullanılması veya 

çalışmaların başlangıcında plak miktarlarının eşitlenip eşitlenmemesi olabilir. Van 

Winkelhoff (248), Krall (128), Van der Weijden (245), Calsina’nın (41) yaptıkları 

çalışmalarda, sigara içen ve içmeyen gruplar arasında dişeti kanaması açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulamamışlardır ve bu sonuçlar bizim çalışmamızın 

bulgularıyla uyumludur. 

Bu çalışmanın sınırları içerisinde cep tabanındaki iltihabi durumu yansıtan 

sondalamada kanama bulgularının periodontal durum ile yakından ilişki olduğunu 

sigara içme durumundan ise etkilenmediğini düşünmekteyiz. 

5.3.4. Sondalanabilir Cep Derinliği Bulgularının Tartışması 

Çalışmamızda gruplar oluşturulurken sağlıklı grupta 3mm’nin üzerinde 

sondalama derinliği olmamasına ve KP’li bireylerde en az 20 bölgede 5 mm ve üzerinde 

periodontal cep olmasına dikkat edilmiştir. Derin ceplerin sayısı ile ilgili bir eşik değer 
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oluşturulması, hastalığın varlığını doğrulamakta ve bireylerin sadece hastalığı geçirmiş 

değil hala hastalık durumunun devam ettiğini göstermek için kullanılmıştır. Sigara içme 

durumunun literatürle uyumlu olarak SCD bulgularını arttırdığı fakat anlamlı bir etki 

oluşturmadığı görülmüştür (25, 26, 41, 95, 97). Bu konudaki literatürdeki bilgiler 

genellikle sigara içme miktarının artmasıyla bireylerde sığ cep bulunma oranının 

azaldığı yönündedir (81, 259). Çalışmamızda, hastalıklı bireylerin sağlıklı bireylerden 

anlamlı derecede fazla derin cebe sahip olmaları periodontal duruma göre grupların 

seçiminin doğru yapıldığını göstermektedir. SCD bulguları değerlendirilirken, hastalıklı 

ve sağlıklı grubun seçim kriterlerinin sadece radyografik sert doku bulgularına göre 

rastgele yapılmadığı ve SCD değerlerine sınırlandırmalar getirildiği göz önünde 

bulundurmalıdır.  

5.3.5. Klinik Ataşman Düzeyi Bulgularının Tartışması 

Çalışmamızda, KP’li grupta sigara içen ve içmeyenler arasında klinik ataşman düzeyi 

ortalaması bakımından anlamlı farklılık saptanamamıştır. Literatürde, periodontal yıkım 

açısından sigara kullamı-periodontal hastalık arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların 

çoğu sigara içenlerde klinik ataşman kaybının içmeyenlere göre anlamlı derecede 

yüksek olduğunu bildirmektedir (10, 147, 166, 153). Bunun yanı sıra Haffajee ve 

Socransky 2001’de çalışmalarında, KP’li hastalardaki ataşaman kaybı ile yaş arasındaki 

ilişkiye sigara kullanımının arttırıcı etki yaptığını bildirmişlerdir. Sigara ve yaşın 

birbirinden bağımsız olarak ataşman kaybına yaptığı etki birbiriyle anlamlı derecede 

ilişkili bulunmuştur. Sigara kullanımının ataşman kayıbına yaptığı etkinin miktarının 

bireyin yaşı arttıkça büyüdüğü saptanmıştır (97). Çalışmamızda KP’li gruba klinik 

ataşman kaybı düzeyi 4 mm ve üzerinde olan bireyler seçildiği için yani seçim kriterleri 

sınırlandırıldığından sigara içme durumuna göre anlamlı farklılık meydana gelmediğini 

düşünmekteyiz.  
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5.4. BİYOKİMYASAL DEĞERLENDİRMELERE AİT BULGULARIN 
TARTIŞMASI 

Çalışmamızda DOS miktarının hastalık durumuyla birlikte arttığı ve bu artışın 

sigara içen ve içmeyen bireyler arasında anlamlı düzeyde değişiklik göstermediği 

saptanmıştır. Literatürde DOS miktarının, periodontal doku yıkımı ve artan iltihabi 

cevap sonucunda arttığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır (82, 90). 

5.4.1. Dişeti Oluğu Sıvısında Biyokimyasal Paremetrelerin Tartışması 

5.4.1.1. Dişeti Oluğu Sıvısında IL-4 Düzeylerine Ait Bulguların Tartışması 

Literatürde, DOS’daki IL-4 seviyelerini inceleyen ve çelişkili sonuçlar ortaya 

koyan birçok çalışma bulunmaktadır. Salvi ve ark. periodontitisli hastalarda, sağlıklı 

bireylere göre Th2 kaynaklı sitokinlerin seviyelerinin azaldığını, Th1 kaynaklı 

sitokinlerin seviyelerinin ise arttığını bildirmiştir (215). Kabashima ve ark.(1996), 

başlangıçta şiddetli periodontitis vakalarında IL-4’ü saptayamamalarına rağmen 

enflamasyonun çözülmesiyle birlikte IL-4’ün saptanmaya başlandığı ve bu bölgelerde 

IL-1β seviyelerinin azaldığını bildirmişlerdir. Bu durumu da IL-4’ün makrofaj kaynaklı 

proenflamatuar sitokinlerin sentezini azaltıcı yönde etki göstererek enflamasyonu 

dengelemesiyle ilişkilendirmişlerdir (114). Yine Bozkurt ve ark. KP’li hastalarda 

DOS’da IL-4 seviyelerinin sağlıklı bireylere göre anlamlı derecede düşük olduğunu 

saptamışlardır (35).  

Bu çalışmaların aksine Yamazaki ve ark. (1995), immunohistokimyasal 

çalışmalarında, periodontitisli hastaların dişeti örneklerinin 1/3 krevikular ve orta 

bölgelerde, IL4+ hücrelerin oranının IL-2+, IFN-γ+, IL-6+ gibi diğer hücrelere göre 

anlamlı derecede baskın olduğunu ve gingivitisli örneklerle karşılaştırıldığında yine 

IL4+ hücrelerin periodontitisli örneklerde anlamlı derecede fazla olduğunu 

saptamışlardır. Diğer çalışmalarda IL-4’ün saptanamadığı ya da düşük miktarlarda 

saptanmasını, çalışmaların yöntemine bağlamışlar, IL-4 mRNA’sının geçici olarak 

görüldüğü ve kısa ömürlü olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar hem gingivitiste hem 

de periodontitiste immun yanıtın düzenlenmesinin T hücrelerine bağlı olduğunu, fakat 

periodontitiste özellikle Th2 hücrelerinin baskın olduğunu ve hastalığı B hücrelerinin 

kontrol ettiğini bildirmişlerdir (260). 

Berglundh ve ark. (2002), çift boyama kullandıkları immunohistokimyasal 

çalışmalarında ileri periodontitisli bölgelereden elde ettikleri dişeti örneklerinde Th1 
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(IFN-γ+IL-2) ve Th2 (IL-4+IL-6) sitokinlerini eksprese eden hücrelerin benzer 

miktarlarda olduğunu bildirmişlerdir (23). 

Yine Gemmel ve Seymour (1998), intrastoplazmik boyama ve flow cytometry 

kullandıkları çalışmalarında IL-4 üreten CD4 ve CD8 hücrelerin oranlarının KP’li ve 

sağlıklı/gingivitisli dişeti örneklerde anlamlı bir farklılık göstermediğini bildirmişlerdir 

(75). 

Garlet ve ark. (2003) RT-PCR yöntemini kullandıkları çalışmalarında sağlıklı, 

agresif periodontitisli ve KP’li hastalardan topladıkları dişeti biopsi örneklerinde IL-4’e 

ait mRNA’ya rastlamamışlardır (72). 

Honda ve ark. (2006), gingivitisli ve KP’li dişeti örneklerinde IL-4 mRNA 

ekspresyonu açısından anlamlı farklılık bulamamıştır. IL-4 mRNA’sının KP’li 

örneklerde gingivitisli örneklere göre çok az farkla yüksek olmasına rağmen, çalışmada 

değerlendirilen diğer sitokinlere göre (IL-1β, TNF-α, IL-10, IL-12p40, IFN-γ, RANKL) 

toplam ekspresyon seviyesi çok daha düşük saptanmıştır. IL-4’ün saptanamadığı örnek 

sayısı yine diğer sitokinlere göre daha fazla bulunmuştur (105). 

Prabhu ve ark (1996) orta ve ileri derecede periodontitisli hastalardan elde 

ettikleri biopsi örneklerinde, IL-4 mRNA’sı saptanamamış ya da tespit edilebilecek 

seviyenin altında kalmıştır (196).  

Yine Johannsen ve ark. (2010), akedemik stresin dişeti enflamasyonuna etkisini 

inceledikleri çalışmalarında, multiplex analiz teknolojisini kullanan Luminex 100 

cihazında DOS örneklerinde IL-4’ü saptamamışlardır (112).  

Çalışmalardaki bu çelişkili sonuçların, sitokinleri saptamak için kullanılan 

tekniklerin farklılığı nedeniyle kaynaklandığını düşünmekteyiz. İmmunhistokimyasal 

çalışmalarda kullanılan intrasitoplazmik boyama teknikleri ile üretilen sitokinin varlığı 

ve hangi hücreden kaynaklandığı belirlenebilirken, RT-PCR tekniği sadece dokudaki 

sitokine ait mRNA’nın varlığını göstermektedir. Bu nedenle IL-4 gibi yarılanma ömrü 

oldukça kısa olan ve B hücrelerince ortamda hızlıca kullanılan bir sitokinin dokudaki 

gerçek miktarını RT-PCR tekniği ile elde edilen sonuçlar tam olarak yansıtmayabilir 

(196). Yine ELİSA kullanılarak sadece büyük miktarlarda üretilen sitokinler 

saptanabilirken, bu sitokinlerin hangi hücrelerden kaynaklandığı belirlenememektedir. 

Bizim çalışmamızda, IL-4 toplam 100 adet  DOS örneğinin 5 tanesinde 

saptanabildi. Diğerlerinde ise saptanabilir seviyenin altında kaldı. Bu nedenle 

istatistiksel analize dahil edilemedi. Çalışmamızda DOS ve serum örnekleri -80 
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derecede saklandı ve örnekler çözdürülüp analiz işlemine hazırlandıktan hemen sonra 

çalışıldı. Özellikle IL-4 gibi çok düşük miktarlarda bulunabilen ve kolayca bozulabilen 

sitokinlerin analizleri için hassaslaştırılmış kitlerin kullanılmasını ve dilüsyon 

miktarının azaltılmasını önermekteyiz. Bu da DOS gibi az miktardaki vücut sıvılarınla 

çalışılırken, aynı örnekten aynı anda çoklu analiz yapabilen multiplex teknolojisinin, 

örneklerin ELİSA’ya göre daha az sulandırılmasına izin verdiğinden dolayı tercih 

edilebileceğini düşünmekteyiz. 

5.4.1.2. Dişeti Oluğu Sıvısında IL-10 Düzeylerine Ait Bulguların Tartışması 

IL-10, nötrofil ve makrofajların proenflamatuar sitokin üretimini inhibe eden, 

diğer yandan da B hücrelerinin aktivasyonunu sağlayan önemli bir immunregülatör 

sitokindir. Başlıca Th2 hücreleri tarafından üretilmekle birlikte aktive monosit, 

makrofaj, dentritik hücreler ve B hücreleri tarafından da üretilir (9). 

Lappin ve ark (2001), erken başlayan periodontitisli gruptaki IL-10 eksprese 

eden lökosit sayısının, erişkin periodontitisli gruptakinden fazla olduğunu ve şiddetli 

periodontitis durumunda Th2 hücrelerinin Th1’lere göre daha fazla sayıda bulunduğunu 

ileri sürmüşlerdir (140). 

Honda ve ark. KP’li ve gingivitisli hastalardan elde ettikleri dişeti biopsilerinde 

RT-PCR analiziyle, IL-10 mRNA ekspresyonunu anlamlı olmamakla birlikte 

periodontitisli grupta daha fazla bulurken, Garlet ve ark. (2003) aynı tekniği 

kullandıkları çalışmalarında IL-10 mRNA ekspresyonunu KP’li hastaların örneklerinde 

sağlıklı gruba göre anlamlı derecede yüksek saptamışlardır. Honda ve ark. ise 

başlangıçta gingivitisli lezyonlarda proenflamatuar sitokinlerin antienflamatuar 

sitokinlerce baskılandığını ve periodontitisli lezyonlarda ise bu durumun geçerli 

olmadığını düşünmelerine rağmen lezyonlar arasında özellikle antienflamatuar 

sitokinlerin oranlarında anlamlı değişimler saptayamamışlardır. Bunun dışında her bir 

sitokininin hastalık patogenezindeki etkisinin bireyden bireye değişebileceği, hatta aynı 

bireyde zaman aralıklarında değişim gösterebileceğini öne sürmüşlerdir (105). 

Çalışmamızda KP’li grupta DOS IL-10 düzeyleri, sağlıklı gruba göre anlamlı 

düzeyde yüksek saptanmıştır. Gamonal ve ark. ELİSA kullandıkları çalışmalarında 

KP’li hastalarda IL-10’u %43,05 oranında saptayabilmişler, sağlıklı grupta ise IL-10 

düzeyleri saptanabilir seviyenin altında kalmıştır (70). Çalışmamızda örneklerin daha az 

sulandırmamıza imkan veren ve hassasiyeti daha yüksek olan xMAP teknolojisinin 
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kullanılmasının, düşük konsantrasyonlarda olan bu molekülün tüm örneklerde elde 

edilebilmesine imkan verdiğini düşünmekteyiz. Gruplar periodontal durumdan bağımsız 

olarak sadece sigara içme durumuna göre değerlendirildiğinde, sigara içme durumunun 

DOS IL-10 düzeylerini anlamlı düzeyde etkilemediği görülmüştür. Sağlıklı ve KP’li 

grupların kendi içerisinde sigara içme durumuna göre sınıflandırılarak dört grubun IL-

10 düzeyleri incelendiğinde, DOS IL-10 total miktarı ve konsantrasyon düzeyleri, sigara 

içen KP’li grupta, sigara içen sağlıklı gruba göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek 

bulunmuştur. Sigara içmeyen KP’li grubun DOS’nda IL-10 total miktar ve 

konsantrasyon düzeylerinin sigara içmeyen sağlıklı gruba göre yükseldiği fakat bu 

artışın istatistiksel olarak bir anlam yaratmamıştır. Sağlıklı grupta, sigara içenlerde IL-

10 total miktar ve konsantrasyon düzeyleri, sigara içmeyenlere göre anlamlı derecede 

düşüktür. KP’li grupta ise sigara içme durumuna göre anlamlı farklılık saptanmamıştır.  

IL-10 ile ilgili biyokimyasal bulgularımız değerlendirildiğinde, IL-10’un 

periodontal durumdan etkilendiğini görmekteyiz. IL-10 düzeylerinin periodontal 

sağlığın bozulmasıyla birlikte arttığını ve sigara içme durumundan ise etkilenmediğini 

söyleyebiliriz. 

Sigara içme durumu gözönüne alınmadan IL-10 düzeylerinin hastalık ve sağlık 

durumundaki klinik paremetrelerle ilişkisi incelendiğinde, KP’li grupta SK, Gİ, KAD 

değerleri ile IL-10 total miktar ve konsantrasyonu arasında anlamlı bir ilişkinin 

bulunmadığı gözlemlenmiştir. KP’li grupta örnek alınan bölgelerin hepsinde plak 

varlığı görüldüğü için bu konuda değerlendirme yapılamamıştır. Sağlıklı grupta da 

benzer şekilde Pİ, Gİ, SCD, KAD ve DOS IL-10 düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. Örnek alınan bölgelerin hiçbirinde SK görülmediği için bu açıdan 

değerlendirme yapılamamıştır. 

KP’li bireylerde klinik parametrelerden hastalığın şiddeti ile ilişkili olan SCD ile 

DOS IL-10 total miktarı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken, 

SCD arttıkça IL-10 konsantrasyon düzeylerinin azaldığı yönünde anlamlı bir sonuç 

saptanmıştır.  

Çalışmaya katılan bireyler periodontal durum gözönüne alınmadan sigara içme 

durumuna göre gruplandığında, sigara içmeyen bireylerde IL-10 düzeyleri ile klinik 

parametreler arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir. Fakat IL-10 total miktarı ile 

SCD arasındaki ilişkinin (p=0,056) anlamlılığa çok yakın olması gözden 

kaçırılmamalıdır. 
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Sigara içen bireylerde ise Gİ, SCD ve KAD düzeyindeki artışın, DOS IL-10 

düzeylerinde anlamlı derecede artışa neden olduğu saptanmıştır. Yine SK görülen 

bölgelerdeki IL’10 düzeylerinin diğer klinik parametrelerle uyumlu olarak SK 

görülmeyen bölgelere göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Sigara içen ve içmeyen bireylerde, plak varlığına göre örneklerin DOS IL-10 

total miktar ve konsantrasyon düzeyleri arasında bir ilişki bulunmamıştır. Plak 

miktarları anlık olarak ve sağlıklı dişeti sulkusu ile periodontitisli ceplerin ayrımı 

yapılmadan değerlendirildiği için, bu verilerin; plak varlığı sigara içme durumu ve 

sitokin düzeyleri ile ilgili bir yargıya varmak için yeterli olmadığını düşünmekteyiz. 

Gamonal ve ark. sigara içme durumunun bildirilmediği KP’li hastalarda çalışma 

süresince sondalama derinliğinin arttığı ve aktif olarak tanımladıkları ceplerde IL-10 

düzeylerinin anlamlı olmamakla birlikte inaktif bölgelere göre daha fazla olduğunu 

bildirmişlerdir. Periodontitisli hastaların tedavisini takiben 2. ayda sığlaşan ceplerde ise 

IL-10’u saptayamamışlardır (70).  

Elde ettiğimiz veriler sonucunda, hem sağlıklı hem de KP’li bireyleri içerdiği 

için periodontal açıdan yüksek varyans gösteren sigara içen grupta IL-10’un Gİ ve SCD 

arttıkça yükseldiğini yani IL-10 düzeylerinin dişeti iltihabının şiddetinden etkilendiği 

düşünmekteyiz. Literatürde periodontal açıdan sigara içme durumu ve IL-10 arasındaki 

ilişkiye dayalı karşılaştırma yapabileceğimiz bir çalışma bulunmamaktadır. 

5.4.1.3. Dişeti Oluğu Sıvısında IL-13 Düzeylerine Ait Bulguların Tartışması 

IL-13’ün in vitro olarak aktive T hücrelerinden salındığı (Th2) ve monositlerle B 

hücrelerinin fonksiyonlarını etkilediği belirtilmiştir (155). T hücreleri üzerinde ise 

minimal etkiye sahiptir (182). IL-13’ün, monositlerin lipopolisakkaritlerle uyarılmasının 

ardından IL-1-β, TNF-α, IL-8 ve IL-6 üretimlerini inhibe ederek antieflamatuar etki 

gösterdiği bildirilmiştir (167). 

Johnson ve ark. (2007) periodontal ya da çürük nedeniyle çekilmiş dişlere 

komşu 243 sağlıklı ve hastalıklı interdental dişeti örneğinde, IL-4, IL-10, IL-13 

miktarını 3 ve 3mm-6mm arasındaki sulkus derinliğe sahip bölgeye komşu hastalıklı 

dişetinde, normal ve 6mm’nin üzerindeki sulkusa komşu dişetine göre daha fazla 

miktarda saptamışlardır (114).  

Çalışmamızda, KP’li grubun IL-13 düzeylerinin, sağlıklı bireylere göre anlamlı 

derecede düşük olduğu saptanmıştır. Periodontal durum dikkate alınmadan gruplar 
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sigara içme durumlarına göre ayrıldığında ise sigara içme durumunun DOS IL-13 

düzeylerini etkilemediği gözlemlenmiştir. Gruplar hem periodontal hem de sigara içme 

durumlarına göre ayrıldıklarında, sağlıklı bireylerde sigara içme durumunun IL-13 

düzeylerini anlamlı derecede etkilemediği saptanmıştır. Benzer şekilde KP’li bireylerde 

de IL-13 düzeyleri sigara içme durumundan anlamlı düzeyde etkilenmemiştir. Sigara 

içen KP’li bireylerde DOS IL-13 düzeyleri, sigara içen sağlıklı gruba göre anlamlı 

düzeyde düşüktür. Sigara içmeyen KP’li ve sigara içmeyen sağlıklı bireyler arasında 

DOS IL-13 total miktarının anlamlı farklılık göstermediği, DOS IL-13 

konsantrasyonunun ise sağlıklı durumdan hastalıklı duruma geçildiğinde anlamlı 

düzeyde azaldığı gözlemlenmiştir. 

Çalışmamızda, hastalık ve sağlık durumunda IL-13 düzeylerinin klinik 

parametrelerle ilişkisi incelendiğinde, KP’li grupta Gİ, SK, KAD ve IL-13 düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sağlıklı grupta da Pİ, Gİ, 

KAD değişimleri, DOS IL-13 düzeylerinde anlamlı bir farklılık yaratmamıştır. Sağlıklı 

bireylerde DOS IL-13 düzeyleri ve klinik parametreler arasında bir ilişki 

kurulamamıştır. 

KP’li bireylerde SCD artışın DOS IL-13 total miktarında anlamlı bir değişime 

neden olmazken, DOS IL-13 konsantrasyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir azalma 

meydana geldiği tespit edilmiştir.  

Sigara içmeyen bireylerde, SK varlığına göre örneklerin IL-13 total miktarları 

arasında anlamlı bir fark saptanmazken, SK görülen örneklerin IL-13 konsantrasyon 

düzeyleri, SK görülmeyen örneklerden istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

düşüktür. Sigara içenlerde SK görülen bölgelerden alınan örneklerin DOS IL-13 total 

miktarı ve konsantrasyonu SK göstermeyen bölgelerden alınan örneklere göre 

istatistiksel olarak anlamlı düşüktür. 

Çalışmamızda sigara içmeyen bireylerde, Gİ ile IL-13 total miktarı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmazken, Gİ arttıkça IL-13 konsantrasyonunun 

alamlı düzeyde azaldığı görülmüştür. Sigara içen bireylerin DOS örneklerine 

bakıldığında ise Gİ’deki SCD’deki ve KAD’ deki  artışın DOS IL-13 düzeylerinde 

anlamlı düzeyde bir azalmaya neden olduğu saptanmıştır.  

Sigara içmeyen bireylerde SCD ile IL-13 total miktarı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken, SCD’ni arttıkça, IL-13 konsantrasyonunun 

anlamlı düzeyde azaldığı saptanmıştır.  
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Çalışmamızda sigara içmeyen bireylerde SCD ve KAD ile IL-13 total miktarı 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, IL-13 konsantrasyonunun KAD’nin artmasıyla 

birlikte anlamlı düzeyde azaldığı gözlemlenmiştir.  

Elde ettiğimiz veriler neticesinde düşüncemiz, DOS IL-13 total miktarı ve 

konsantrasyon düzeylerinin, periodontal durumundan etkilenerek, hastalık durumunda 

azaldığı yönündedir. Farklı periodontal durumdaki bireylerin birlikte bulunduğu sigara 

içen ve içmeyen gruplarda DOS IL-13 konsantrasyonunun Pİ, Gİ, SCD, KAD gibi 

klinik paremetrelerle ilişkili olduğu ve bu parametrelerindeki artışın IL-13’ün 

konsantrasyonunu anlamlı düzeyde azalttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenlerle IL-13 

konsantrasyonunun dişeti iltihabının şiddetinin artmasıyla azaldığını söyleyebiliriz.  

Periodontal hastalık patogenezinde sitokinlerin rollerinden bahsedebilmek için 

DOS çalışmalarında, sağlıklı, gingivitisli, farklı şiddetlerdeki periodontitisli ve 

periodontal abse gibi aktif lezyonlardan yani farklı periodontal durumlardan elde 

edilecek örneklerde sitokinlerin oranlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

gerektiğini düşünmekteyiz. Periodontal lezyonlarda görev alan sitokinlerin öncelikle 

hücre kaynaklarının belirlenerek, bu sitokinlerin hangi konsantrasyonlarda hangi tür 

hücreleri ne yönde etkilediğinin in vitro çalışmalarla desteklenmesi sonucunda bu konu 

hakkında yorum yapabilir hale gelebileceğimize inanmaktayız. Aynı örnekte aynı anda 

100 adet analiti değerlendirebilen, xMAP teknolojisi, periodontal hastalık gibi 

oluşumunda birçok sitokin ağının görev aldığı enflamatuar hastalıklarda, belirli bir 

zaman aralığındaki sitokin profilini ortaya koymaya yardımcı olacaktır. Daha önce de 

söylediğimiz gibi DOS çalışmalarının, kaynak hücre tiplerinin belirlenebileceği doku 

çalışmalarıyla da desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

5.4.1.4. Dişeti Oluğu Sıvısında MCP-1 Düzeylerine Ait Bulguların Tartışması. 

CC kemokin grubunda yer alan MCP-1, endojen ve eksojen uyaranlara karşı 

lökosit, fibroblast, keratinosit ve endotel hücreleri gibi çok çeşitli hücre tipleri 

tarafından sentezlenmektedir. MCP-1 monositler için güçlü bir kemoatraktandır. 

Transendotelyal migarasyonda, aktif T hücreleri için de kemoatraktandır (207). MCP-1, 

NK hücrelerinden ve CD8+ T hücrelerinden granül salınımını uyarır (148). 

Bazofillerden histamin salınımına neden olur fakat eozinofiller üzerine bir etkisi yoktur 

(31).  
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Çalışmamızda, KP’li grupta DOS MCP-1 düzeyleri ile sağlıklı gruba göre 

yüksek saptanmakla birlikte bu fark istatistiksel olarak anlam taşımamaktadır. 

Periodontal durum dikkate alınmadan gruplar sigara içme durumlarına göre ayrıldığında 

ise sigara içen bireylerde DOS MCP-1 düzeylerinin arttığı görülmekle beraber sigara 

içme durumu istatistiksel olarak anlamlı bir etki yaratmamıştır. Yine KP’li ve sağlıklı 

gruplar sigara içme durumuna göre ayrıldığında, gruplar arasında DOS MCP-1 

düzeylerinde anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Graves (87), Hanioka (98), Lee (142), 

Kurtiş (131) periodontitisli bireylerde DOS’da MCP-1 miktarlarını sağlıklı bireylere 

göre anlamlı derecede yüksek bulmuşlardır. Bulgularımız bu çalışmaların sonuçlarıyla 

benzer olmakla birlikte tam olarak uyum göstermemektedir. Bu sonucun çalışmaların 

kullandığı teknik ve KP’li bireylerin hastalık şiddetlerinin farklı olmasına bağlı 

olduğunu düşünmekteyiz. Gemmel ve ark doku çalışmalarında, MIP-1α+ hücrelerin orta 

ve yoğun düzeyde infiltrata sahip lezyonlarda MCP-1’e göre anlamlı düzeyde daha fazla 

olduğunu saptamışlar ve MCP-1+ hücrelerin infiltratın artmasıyla birlikte azaldığını 

bildirmişlerdir (77). Bizde bu sonuçlar doğrultusunda MCP-1’in enflamasyonunun 

erken dönemlerinde, ilerlemiş dönemlerine göre daha önemli rol oynadığını 

düşünmekteyiz. 

Çalışmamızda, farklı periodontal durumları içeren, sigara içen ve içmeyen 

bireylerde SK, Gİ, SCD, KAD gibi klinik parametrelerle, DOS MCP-1 total miktar ve 

konsantrasyon düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

Yine KP’li ve sağlıklı grupların kendi içlerinde klinik parametrelerle DOS 

MCP-1 düzeyleri arasında anlamlı ilişki kurulamamıştır. 

5.4.1.5. Dişeti Oluğu Sıvısında MIP-1 α’ya ait Bulguların Tartışılması  

MIP-1α lenfositlerin ve monositlerin enflamasyon sahasına selektif 

migrasyonunu sağlayan, hücresel immun cevabın düzenlenmesinde rol oynayan bir 

kemokindir. MIP-1α öncelikli olarak B lenfositleri ve CD8+ T hücreleri için kemotaktik 

özellik göstermektedir (216).  

Çalışmamızda, DOS MIP-1 α total miktar ve konsantrasyon düzeyleri, KP’li 

grupta sağlıklı gruba göre anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır. Bu sonuç Emingil ve 

ark çalışmasıyla uyum göstermemektedir (63). Gruplar periodontal durum dikkate 

alınmadan sigara içme durumuna göre sınıflandığında ise DOS MIP-1α düzeyleri sigara 

içenlerde yüksek olmasına rağmen bu fark anlamlılık yaratmamıştır. Sağlıklı grubu ve 
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KP’li grubu kendi içlerinde de sigara içme durumuna göre ayırdığımızda, grupların 

içerisinde anlamlı bir fark oluşmamıştır. Bu nedenlerle MIP-1α’nın DOS total miktar ve 

konsantrasyon düzeylerinin periodontal durum ile yakından ilişkili olduğunu, sigara 

içme durumundan ise anlamlı düzeyde etkilenmediğini düşünmekteyiz.  

Gemmel ve ark. periodontitisli ve sağlıklı hastalardan topladıkları dişeti biopsi 

örneklerinde MIP-1α+ hücrelerin, MCP-1+ ve RANTES+ hücrelere göre daha baskın 

olduğu ve orta dereceli infiltrata sahip periodontitisli hastalarda, MCP-1+ hücrelerine 

göre anlamlı derecede fazla olduğunu bildirmişlerdir. Yine periodontitisli hastalarda 

MIP-1α+ hücrelerinin oranını, yoğun infiltrata sahip lezyonlarda, az ve orta dereceli 

infiltrata sahip lezyonlara göre anlamlı olmamakla birlikte daha fazla saptamışlardır. 

MIP-1α+ hücrelerin MCP-1+ hücrelere göre daha baskın olmasından dolayı, MIP-

1α’nın dişeti dokusuna monosit/makrofajların göçünde MCP-1’e göre daha etkin bir 

oynayabileceği ileri sürmüşlerdir (77). 

Garlet ve ark. dişeti biopsi örneklerinde hastalıklı gruplarda sağlıklı gruba göre 

MIP-1α ve MIP-1β ekspresyonunun istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

olduğunu gözlemiş (72), Kabashima ve ark.ları, Garlet’in çalışması ile uyumlu olarak 

periodontitisli bölgelerden elde edilen dişetinin enflamasyonlu sahalarında MCP-1, 

MIP-1α, MIP-1β ve RANTES üreten hücrelerin bulunduğunu, fakat aynı hücrelere 

sağlıklı dişeti örneklerinde rastlanmadığını bildirmişlerdir (116).  

Emingil ve ark ELİSA kullandıkları DOS çalışmalarında bizim sonuçlarımızdan 

farklı olarak MIP-1α düzeylerinin sağlıklı, gingivitisli ve KP’li bireylerde benzer 

olduğunu belirtmişlerdir (63).  

Sitokinlerin DOS düzeylerini bizim çalışmamızla benzer olarak xMAP 

teknolosine dayalı olan kitlerle Luminex cihazında değerlendiren Thunnel ve ark, KP’li 

hastalardan hastalıklı ve sağlıklı bölgelerden topladıkları DOS’ndaki MCP-1, MIP-1α 

ve RANTES total miktarlarını hastalıklı bölgelerde, sağlıklı bölgelere göre daha yüksek 

saptamakla birlikte bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını belirtmişlerdir. 

Fakat bu sitokinlerin total miktarlarının KP’nin tedavisini takiben 6-8 hafta sonra 

istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığını bildirmişlerdir (229). 

Çalışmamızda, farklı periodontal durumları içeren sigara içen ve içmeyen 

bireylerde, Gİ, SCD ve ile MIP-1α total miktar ve konsantrasyon düzeyleri arasında 

pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Yani MIP-1α düzeyleri 
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periodontal hastalık şiddetinden etkilenerek artmaktadır. Bu artışın sigara içenlerde 

daha yüksek düzeylere çıktığı gözlemlenmiştir. 

Yine periodontal cep tabanındaki iltihabın bir göstergesi olan sondalamada 

kanamanın görüldüğü bölgelerden toplanan örneklerde, MIP-1α düzeyleri, sondalamada 

kanama olmayan bölgelere göre anlamlı derecede yüksektir. 

Bu nedenlerle DOS MIP-1α düzeylerinin periodontal hastalık şiddetinden pozitif 

yönde etkilendiğini düşünmekteyiz.  

Kronik periodontitisli grupta SK, Gİ, SCD, KAD ile  DOS MIP-1α total miktarı 

ve konsantrasyonu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

Yine sağlıklı grupta Pİ, Gİ, SCD, KAD ile DOS MIP-1α total miktarı ve 

konsantrasyonu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.  

5.4.1.6. Dişeti Oluğu Sıvısındaki MIP-1β düzeylerine Ait Bulguların Tartışması 

MIP-1β’da, MIP-1α gibi lenfositlerin ve monositlerin enflamasyon sahasına 

selektif migrasyonunu sağlayarak, hücresel immun cevabın düzenlenmesinde rol oynar. 

Fakat MIP-1β, CD4+ T hücreleri için kemotaktiktir (267). 

Çalışmamızda, DOS MIP-1β düzeyleri KP’li grupta sağlıklı gruba göre yüksek 

olmakla birlikte aralarında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Yine gruplar sadece sigara 

içme durumuna göre ayrıldığında, DOS MIP-1β düzeylerindeki değişim istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Gruplar sigara içme ve periodontal durum 

dikkate alınarak ayrıldığında, gruplar arasında MIP-1β düzeyleri arasında anlamlı fark 

bulunamamıştır. 

Gemmel ve ark. hafif ve orta derecede enflamasyonlu dişeti örneklerinde MIP-

1α ve MIP-1β ekspresyonunu gözlemlemiş ve düzeylerinin enflamasyonun şiddetiyle 

ilişkili olduğunu bildirmiştir (77). Yine Garlet, MIP-1α ve MIP-1β ekspresyonuna 

sağlıklı dokularda rastlamadıklarını, fakat enflamasyonlu dokularda bu sitokinlerin 

ekspresyonunun arttığını belirtirken (72), Kabashima’da benzer olarak periodontitisli 

bölgelerden elde edilen dişetinin enflamasyonlu sahalarında bu sitokinleri üreten 

hücrelerin bulunduğunu, fakat aynı hücrelere sağlıklı dişeti örneklerinde rastlanmadığını 

bildirmiştir (116). Emingil ve ark. ise MIP-1α ve MIP-1β’nın dişeti dokusunda 

bulunduğu, fakat periodontitiste enflamatuar cevabın artmasıyla birlikte DOS 

düzeylerinin artmadığını bildirmiştir (63).  
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Çalışmamızda, DOS MIP-1β düzeyleri ile ilgili elde ettiğimiz veriler, MIP-1β 

salınımının periodontal durumdan ve sigara içme durumundan anlamlı düzeyde 

etkilenmediği yönündedir. Emingil’in çalışmasında farklı yöntemler kullanılmış olsa da 

MIP-1β’nın periodontal hastalık ile ilişkisiyle ilgili sonuçlar benzer bulunmuştur. 

Literatürde MIP-1β’nin sigara içme durumundan ne yönde etkilendiğini 

karşılaştırabileceğimiz bir çalışma bulunmamaktadır. 

5.4.1.7. Dişeti Oluğu Sıvısındaki RANTES Düzeylerine Ait Bulguların Tartışması 

RANTES, monosit eozonofil, bazofil ve T lenfositlerinin kemotaksisini uyaran 

CC grubuna ait bir kemokindir. Th1 hücreleri için doza bağlı olarak güçlü kemoatraktan 

özellik gösterirken, Th2 hücreleri üzerine etkisi bulunmamaktadır (221). 

Çalışmamızda KP’li ve sağlıklı gruptan elde edilen tüm örneklerde RANTES 

saptanabilmiştir ve KP’li hastalarda DOS RANTES total miktarı, sağlıklı hastalara göre 

anlamlı yüksek bulunmuştur. Fakat konsantrasyon düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmamıştır. RANTES’in total miktarının KP’li hastalarda yüksek 

miktarlarda bulunması Thunnel (229) ve Gamonal’ın (71) çalışmalarının sonuçları ile 

uyumludur. Thunnel değerlendirmelerini, çalışmamızda olduğu gibi xMAP 

teknolojisine dayalı Luminex cihazında yapmıştır. Fakat bu çalışmanın altı kişi üzerinde 

yapılan bir pilot çalışma olduğu ve sağlıklı olarak değerlendirilen örneklerin yine aynı 

periodontitisli hastalardan elde edildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Gamanol ve 

ark.larının çalışmasında ise kullanılan biyokimyasal değerlendirme tekniklerinin farklı 

oluşunun ve periodontitisli hastalarda sığ ve orta sığlıkta ceplerden de örnek almalarının 

DOS’nda RANTES’i saptama oranlarımızda farklılık yarattığını düşünmekteyiz. Garlet 

ise dişeti biopsilerini kullandığı immunhistokimyasal çalışmasında KP’li hastalarda 

sağlıklılara göre daha fazla RANTES mRNA ekspresyonu saptarken, Gemmel 

RANTES+ hücrelerin oranlarının periodontal duruma ve lezyonlardaki infiltratın 

yoğunluğuna bağlı olarak değişmediğini bildirmiştir (72, 77). 

Çalışmamızda, hastalık durumu belirtilmeksizin sigara içenler ve içmeyenlerin 

DOS RANTES düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

Bireyleri hem periodontal durum hem de sigara içme durumuna göre 

grupladığımızda, sigara içmeyen KP’li grubun RANTES total konsantrasyon 

düzeylerinin, sigara içmeyen sağlıklı gruptan istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu 

saptanmıştır. Yine sigara içen KP’li grubun, sigara içen sağlıklı gruba göre RANTES 
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total miktarı istatistiksel olarak anlamlı yüksektir. KP’li ve sağlıklı grupta kendi 

içlerinde sigara içme durumuna göre farklılık saptanmamıştır. DOS RANTES 

konsantrasyon düzeyleri ise dört grup arasında anlamlı farklılık yaratmamıştır. 

KP’li grupta, SCD artıkça RANTES konsantrasyonu istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde azalmaktadır. 

Sağlıklı grupta SCD ve KAD arttıkça RANTES düzeyleri anlamlı düzeyde 

azalmaktadır. 

Sigara içmeyen bireylerde SK görülen örneklerin RANTES düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark bulunmazken, sigara içenlerde SK görülen örneklerin RANTES total 

miktar düzeyleri, SK görülmeyen örneklerden anlamlı yüksektir. Konsantrasyon 

düzeyleri ise anlamlı farklılık yaratmamıştır. 

Çalışmamızda sağlıklı ve periodontitisli grupların birlikte bulunduğu sigara içen 

ve içmeyen gruplarda, Gİ, SCD ve KAD arttıkça RANTES total miktarı da ilişkili 

olarak anlamlı düzeyde artmaktadır. Bu ilişkinin sigara içmeyenlerde daha güçlü olduğu 

saptanmıştır. RANTES total miktarı ile klinik parametreler arasında saptanan bu ilişki 

RANTES konsantrasyonu ile kurulamamıştır. 

Elde ettiğimiz verilerin doğrultusunda, DOS RANTES total miktarının 

periodontal durumdan etkilendiğini ve KP durumunda istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde arttığını, sigara içme durumundan ise etkilenmediğini söyleyebiliriz. 

Periodontitisli ve sağlıklı bireylerin birlikte bulunduğu gruplarda klinik parametrelerle 

kurulan ilişki sonucunda DOS RANTES total miktarının dişeti iltihabının şiddetinin 

artmasıyla arttığını düşünmekteyiz. 

5.4.2. Serum Sitokin Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

Çalışmamızda KP’li ve sağlıklı grubun serum IL-4, IL-10, IL-13, MCP-1, MIP-

1α düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

RANTES düzeyi KP’li grupta yüksek olmakla birlikte bu fark istatistiksel olarak anlam 

ifade etmemektedir. 

KP’li grubun MIP-1β düzeyleri ise sağlıklı gruptan istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksektir. 

Çalışmamızda sigara içenlerin ve içmeyenlerin serum biyokimyasal 

paremetreleri hastalık durumuna bakılmaksızın karşılaştırdığımızda, IL-4, IL-10, IL-13, 

MIP-1α ve MIP-1β düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
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bulunmadığı görülmüştür. RANTES düzeyleri ise sigara içenlerde yüksek olmakla 

birlikte bu fark istatistiksel açıdan anlam taşımamaktadır. 

Çalışmamızda sigara içenlerin serum MCP-1 düzeyleri, sigara içmeyenlerden 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Çalışmamızda gruplar sigara içme ve periodontal duruma göre ayrıldığında IL-4, 

IL-10, IL-13 serum konsantrasyon düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. Serum RANTES düzeyi ise kronik periodontitisli sigara içen grupta 

anlamlı düzeyde olmamakla birlikte diğer gruplara göre daha yüsektir. 

Duarte ve ark. (2010) ELİSA çalışmalarında serum örneklerinde IL-4 çok düşük 

düzeylerde saptamışlar ya da saptayamamışlardır. Genaralize agresif periodontitisli, 

KP’li ve sağlıklı gruplar arasında serum IL-4 konsantrasyon düzeyleri arasında anlamlı 

bir farklılık bulamamışlardır. Yine DOS ve serum IL-4 konsantrasyon düzeylerinin 

periodontal durumdan etkilenmediğini bildirmişlerdir (60). McFarlene ve ark. 

çalışmalarında periodontitisli grubun serum IL-4 düzeylerinin, sağlıklı gruba göre 

anlamlı düzeyde yüksek olduğunu saptamışlardır (161). Buhlin ve ark. plazma IL-4 ve 

IL-10 konsantrasyon düzeylerinin ileri düzeyde periodontitisli grupta sağlıklı gruba göre 

anlamlı düzeyde daha düşük olduğunu bildirmişlerdir. İleri düzeyde periodontitislileri 

sigara kullanma durumuna göre sınıflandırdıklarında, IL-4 plazma konsantrasyon 

düzeylerini sigara içenlerde içmeyenlere göre anlamlı düzeyde daha düşük 

saptamışlardır. IL-10 düzeylerinde ise iki grup arasında bir farklılık bulamamışlardır 

(39). Andrukhov ve ark. (2010) KP’li bireylerde sağlıklılara göre serum TNF-α, IFN-γ, 

IL-10 düzeylerinin anlamlı derecede yüksek olduğunu, IL-4 seviyelerinin ise anlamlı 

farklılık göstermediğini bildirmişlerdir (6). Çalışmamızın sonucunda, serum IL-4, IL-10 

ve IL-13 düzeylerinin periodontal ve sigara içme durumundan etkilenmediğini 

düşünmekteyiz. 

Çalışmamızda sigara içen KP’li grubun MCP-1 konsantrasyon düzeyi, sigara 

içmeyen kronik periodontitisli gruptan anlamlı derecede yüksektir. Sağlıklı gruplar 

arasında ise sigara içme durumuna göre  serum MCP-1 konsantrasyonunda anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. 

Çalışmamızda serum MCP-1 konsantrasyon düzeyleri KP’li grupta sağlıklı 

gruba göre yüksek olmakla birlikte anlamlılık göstermemiştir. Pradeep ve ark. ELİSA 

çalışmalarında, serum MCP-1 düzeylerinin sağlıklı gruba göre gingivitisli grupta 
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birbuçuk kat, KP’li hastalarda ise üç kat arttığını bildirmişlerdir (197). Bireyler hastalık 

durumundan bağımsız olarak incelendiğinde ise, serum MCP-1 konsantrasyon düzeyleri 

sigara içen bireylerde içmeyenlere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Sağlıklı 

bireyler sigara içme durumuna göre karşılaştırıldığında serum MCP-1 konsantrasyon 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. KP’li hastalar kendi içlerinde sigara içme 

durumuna göre karşılaştırıldığında ise, sigara içen KP’li hastaların serum MCP-1 

konsantrasyon düzeyleri, sigara içmeyen KP’li gruba göre anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. Bu sonuçlar sigara içme ve periodontal hastalık durumunun serum MCP-1 

düzeylerini yükselttiğini düşündürtmektedir. 

Serum RANTES düzeylerinin, istatistiksel olarak anlam taşımamakla birlikte 

kronik periodontitisli grupta sağlıklı gruba göre daha yüksek oluşu, hastalık durumuna 

bakılmaksızın yine sigara içenlerde içmeyenlere göre daha yüksek düzeylerde 

saptanması RANTES salınımının sigara içme ve periodontal hastalık durumundan 

etkilenebileceğini düşündürtmektedir. Çalışmamızda RANTES’in, istatistiksel açıdan 

anlamlı olmamakla birlikte sağlıklı bireylerde sigara içenlerde içmenlere göre, KP’li 

hastalarda sigara içenlerde ise içmeyenlere göre daha yüksek düzeylerde saptanması bu 

düşünceyi destekler niteliktedir. Bu fark sayısal olarak en yüksek düzeye sigara içen 

KP’li grup ve sigara içen sağlıklı grup arasında ulaşmıştır. Oueiroz ve ark. 8 sağlıklı 

birey ve 17 KP’li hastadan elde ettikleri serum örnekleri üzerinde multipleks 

değerlendirme yöntemini kullandıkları çalışmalarında RANTES düzeyini periodontitisli 

grupta anlamlı düzeyde yüksek bulmuşlardır (204). Fakat bu çalışmanın sonuçları 

değerlendirilirken gruplara dahil edilen birey saysının düşük olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Çalışmamızda serum MIP-1β konsantrasyon düzeyi, KP’li hastalarda sağlıklı 

bireylere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Sigara içme durumunun 

periodontal durum sınıflanmaksızın serum MIP-1β düzeyine etkisi incelendiğinde, 

sigara içenler ve içmeyenler arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Serum MIP-1β 

konsantrasyon düzeylerinin, gruplar periodontal ve sigara içme durumuna göre 

sınıflandığında, sadece sigara içmeyen KP’li bireylerde, sigara içmeyen sağlıklı 

bireylere göre ileri derecede anlamlı yüksek olduğu görülmüştür. Hastalık durumunda 

artması beklenen serum MIP-1β düzeyleri sigara içen KP’li ve sigara içen sağlıklı grup 

arasında anlamlı bir değişiklik göstermemiştir. Bu nedenle sigara kullanımının 
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periodontal hastalık durumunda serum MIP-1β düzeylerine negatif yönde etki 

edebileceğini düşünmekteyiz. 

Çalışmamızda, serum MIP-1α düzeyleri sağlıklı grupta yüksek olmasına karşılık 

KP’li grup ve sağlıklı grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemiştir. 

Gruplar sadece sigara içme durumuna göre karşılaştırıldığında, iki grup arasında anlamlı 

fark saptanamamıştır. Fakat serum MIP-1α konsantrasyon düzeyi sigara içmeyen KP’li 

grupta sigara içmeyen sağlıklı gruba göre anlamlı düzeyde düşüktür. Sigara içen gruplar 

arasında ise periodontal duruma göre anlamlı bir farklılık yoktur. Bu sonuçlar serum 

MIP-1α konsantrasyon düzeylerinin sağlıktan kronik periodontitise geçildikçe 

azaldığını ve bu azalmanın sigara kullanımı ile şiddetlendiğini düşündürtmektedir. 
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6. SONUÇLAR 

Sigaranın kronik periodontitisli hastalarda, antienflamatuar konak yanıtı ve 

kemokinler üzerine etkisi, IL-4, IL-10, IL-13, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β ve RANTES 

düzeylerinin DOS ve serum örneklerinde karşılaştırmalı olarak değerlendirerek 

incelenmesi ve klinik parametrelerle ilişkisilerinin analizi şu sonuçları vermiştir; 

 

1. Sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli hastalarda, plak indeksi, 

sondalamada kanama, sondalanabilir cep derinliği ve klinik ataşman düzeyi 

açısından anlamlı fark gözlenmezken; sigara içenlerde gingival indeks değerleri 

anlamlı derecede düşüktür. Bu sonuç, sigaranın dişeti iltihabının klinik 

bulgularını baskıladığının göstergesi olarak yorumlanabilir. 

 

2. DOS IL-10 düzeyleri periodontal durumdan etkilenmekte ve kronik 

periodontitiste, sağlık durumuna göre anlamlı düzeyde yüksektir. 

 

3. DOS IL-13 düzeylerinin, periodontal durumundan etkilendiği ve hastalık 

durumunda anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. Yine DOS IL-13 

konsantrasyonunun, Gİ ve SCD dişeti iltihabı şiddetinin göstergesi olan klinik 

paremetrelerin artmasıyla azaldığı tespit edilmiştir. 

 

4. DOS MCP-1 düzeyleri kronik periodontitisli grupta daha yüksek olmasına 

karşın istatistiksel anlam taşımamaktadır.  

 

5. DOS MIP-1α düzeylerinin periodontal durumdan etkilendiği ve  kronik 

periodontitisli grupta anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Gİ, 

SCD ve MIP-1α düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde bir ilişki 

vardır. 
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6. DOS MIP-1β düzeyleri kronik periodontitisli grupta daha yüksek olmasına 

karşın bu fark istatistiksel açıdan anlam taşımamaktadır. 

 

7. DOS RANTES total miktarının periodontal durumdan etkilendiği ve kronik 

periodontitis durumunda yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışmaya katılan 

bireylerde Gİ ve SCD’nin artmasıyla birlikte DOS RANTES total miktarının da 

artması, dişeti iltihabı şiddetlendikçe RANTES’in de ortamda arttığını 

göstermektedir. 

 

8. Elde ettiğimiz sonuçlar ışığında, ileri kronik periodontitisli bireylerde, 

enflamasyonun sürdürülmesinde MIP-1α’nın ve RANTES’in MCP-1’e göre 

daha önemli rol oynayabileceğini düşünmekteyiz. 

 

9. DOS sitokin düzeyleri ve sigara içme durumu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

 

10. DOS hacminin dişeti iltihabının şiddetinden yakından etkilendiği ve hastalık 

durumunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır.  

 

11. Serum sitokin düzeylerinde, periodontal duruma göre anlamlı bir farklılık 

saptayamadığımız için periodontitis gibi lokal bir iltihabi yanıtın etkilerinin 

incelediğimiz sitokinler çerçevesinde genel yanıta yansımadığını 

düşünmekteyiz. 

 

12. Sitokinlerin periodontal hastalık patogenezindeki rolünü ve sigara içme 

durumunun konak yanıtına etkilerini değerlendirmek üzere yapılan çalışmalarda, 

mümkün olduğunca geniş ve farklı periodontal durumları içeren bir 

popülasyondan elde edilen DOS sıvısı örnekleri ile birlikte sitokinlerin hücre 

kaynaklarının saptanmasına imkan veren dişeti doku örneklerinin de 
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kullanılması daha sağlıklı sonuçlara ulaşmayı kolaylaştıracaktır. xMAP 

teknolojisine dayalı Luminex cihazının kullanılmasının, DOS gibi örnek 

miktarının çok az olduğu vücut sıvılarında yüksek hassasiyette değerlendirme 

yapabilmeye imkan verdiğini, zaman ve maliyet açısından da geleneksel 

yöntemlere göre avantaj sağladığını düşünmekteyiz. 
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