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1. GĠRĠġ 

 

Periodontitis, diĢin destek dokuları olan alveoler kemik, sement ve 

periodontal ligamentin kaybı ile karakterize enfeksiyöz bir hastalıktır. Alveoler 

kemik rezorpsiyonu ve periodontal ataĢman kaybı, periodontitisi öncesinde gözlenen 

gingivitis tablosundan ayıran en önemli bulgulardır (Listgarten 1986). Periodontal 

ataĢman kaybı ile eĢ zamanlı olarak kök yüzeyi boyunca apikal yönde epitelyal 

ataĢman göçü meydana gelir. Periodontitis lezyonlarında histopatolojik olarak; 

plazma hücrelerinin baskın olduğu, diĢeti bağ dokusunda ara madde ve kollajen 

fibrillerinin eridiği ve alveoler kemiğin rezorbe olduğu gözlenir. Periodontal hastalık 

patogenezinde gingivitis lezyonlarından periodontitis lezyonlarına geçiĢ 

mekanizması, periodontitisin baĢlamasına sebep olan faktörler ve gingivitis sonrası 

ne tür periodontitis tablosunun geliĢeceğini belirleyen unsurlar tam ve net olarak 

bilinmemektedir (Schenkein 1999). 

 

Periodontitis çok sayıda etkeni olan bir hastalıktır. DeğiĢik türdeki 

periodontal hastalıklar klinik bulgular, ilerleyiĢ hızı ve tedaviye verdikleri yanıtlar 

açısından farklılıklar gösterir (Armitage 1996). Bu farklılıkların oluĢumu çeĢitli 

unsurlara bağlıdır. Bunlar arasında mikrobiyal etiyoloji, konak savunma 

mekanizmasında bulunan veya geliĢen değiĢiklikler, doğal ve kazanılmıĢ risk 

faktörleri sayılabilir. Örneğin; bazı sistemik durumlar (diabetes mellitus ve immün 

yetmezlikler), herediter etkenler ve sigara, stres gibi çevresel etkenler doğal risk 

faktörleri arasında yer almaktadır (Van Dyke & Sheilesh 2005). Bu modifiye edici 

unsurlar konak cevabı, doku homeostazı ve tamir mekanizmalarını aktive ya da 

inhibe ederek periodontal sağlık açısından farklı tabloların oluĢmasından 

sorumludurlar. Modifiye edici etkenler; hastalık oluĢum yaĢını, doku yıkım Ģeklini, 

hastalığın ilerleme modelini, periodontal tedaviye verilen cevabı, hastalık Ģiddeti ve 

tekrarlama sıklığı gibi özellikleri etkileyebilmektedir. Herediter faktörler gibi 

periodontal hastalığı etkileyebilen unsurlar ömür boyu kalıcı olabilmekle beraber, 

kimi zamanda da etkinlikleri değiĢkenlik gösterebilmektedir. Örneğin lökosit 

adezyon yetmezliği sendromu ile doğan bireyler nötrofil savunmasından 

mahrumdurlar ve Ģiddetli periodontitisi de içeren, tekrarlayan akut enfeksiyonlara 

maruz kalabilirler (Waldrop ve ark 1987). 
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Enfeksiyöz karakter sergileyen periodontitisin geliĢmesi için patojen varlığı 

gerekli olmakla beraber, tek baĢına yeterli değildir. Periodontopatojen olarak kabul 

edilen mikroorganizmaların baĢlattığı konak cevapları da periodontitisin 

oluĢumunda önemli bir etkendir (Ishikawa ve ark 1997). Bununla beraber 

periodontal hastalıkların etiyolojisinde rol oynayan mikrobiyal kompozisyonlar 

hastalık tiplerine göre de farklılıklar gösterebilmektedir (Nishihara & Koseki 2004). 

Periodontitis günümüzde hastalığın ilerleme hızı, oluĢan yıkım Ģekli, görülme yaĢı 

ve ailesel geçiĢ gibi çeĢitli klinik ölçütlere dayalı olarak türlerde ele alınmaktadır. 

(Armitage 1999). 

  

1.1. Agresif Periodontitis 

 

Erken baĢlayan periodontitis terimi, 1989 yılında geliĢtirilen sınıflandırmaya 

göre, genelde erken yaĢlarda görülen ve Ģiddetli doku yıkımının meydana geldiği; 

pre-pubertal periodontitis, juvenil periodontitis ve hızlı ilerleyen periodontitis olarak 

tanımlanan hastalıkların tümünü kapsayan bir kavramdı. Temelde hastalığın geliĢtiği 

yaĢa dayalı bu sınıflandırma sistemi çeĢitli yetersizlikler içerdiğinden, 1999 yılında 

yeni geliĢtirilen sınıflandırmada bu kavramdan vazgeçilmiĢ, yerine söz konusu 

klinik tabloyu tanımlamak adına “agresif periodontitis” terimi literatürde 

kullanılmaya baĢlamıĢtır (Lang ve ark 1999).  

 

Hızlı geliĢen ataĢman ve alveoler kemik kayıpları, ailesel geçiĢ özelliği 

herhangi bir genel sağlık problem ile iliĢkisiz olması agresif periodontitisin temel 

özelliklerini oluĢturmaktadır. Ayrıca mikrobiyal eklenti miktarı ile periodontal doku 

yıkım Ģiddeti arasındaki uyumsuzluk, subgingival florada Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans) (önceki adı Actinobacillus 

actinomycetemcomitans) miktarında artıĢ, fagositik hücre anomalileri, artmıĢ 

Prostaglandin E2 (PGE2) ve IL-1β ile seyreden aĢırıduyarlı makrofaj fenotipi ve 

alveoler kemik kaybının kendiliğinden duraklayabilmesi diğer kimi genel 

özellikleridir. Hem süt dentisyonu, hem de daimi dentisyon bu hastalıktan 

etkilenebilmektedir. Agresif periodontitis ile kronik periodontitis; hastalığın 

görülme yaĢı, ilerleyiĢ hızı, ağız içinde görüldüğü spesifik bölgeler, subgingival 

mikroorganizma kompozisyonları, konak savunma cevabındaki değiĢiklikler ve 
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hastalık etyolojisinde ailesel geçiĢ eğiliminin rolü gibi özellikler yönünden 

birbirlerinden farklılıklar göstermektedir (Tonetti & Mombelli 1999). 

 

Agresif periodontitis daha çok sistemik olarak sağlıklı 30 yaĢ altı bireylerde 

görülmekle birlikte, 30 yaĢından yüksek bireyleri de etkileyebilmektedir. Fakat yaĢ 

agresif periodontitis için bir teĢhis kriteri olarak alınmamaktadır. Hastalıkta öncelikli 

olarak molar ve kesici diĢler etkilenmesine karĢın, dentisyonda hastalıktan etkilenen 

diĢ sayısı agresif periodontitisin alt sınıflandırmalarında önemli bir kriter 

olmaktadır. Agresif periodontitis çeĢitli klinik ve laboratuar bulgulara dayanılarak 

lokalize ve generalize olmak üzere iki alt sınıfa ayrılmıĢtır (Lang ve ark 1999). 

 

Lokalize agresif periodontitis genelde puberte döneminde görülmektedir. 

Klinik olarak, biri birinci molar olmak üzere en az iki daimi diĢ, ve birinci molar ve 

keser diĢler dıĢında en fazla iki daimi diĢte interproksimal ataĢman kaybı olmalıdır. 

Generalize agresif periodontitis ise genelde 30 yaĢ altı bireylerde görülmekle 

birlikte, daha yaĢlı bireyleri de etkileyebilmektedir. Lokalize agresif periodontitise 

kıyasla generalize agresif periodontitisli hastalar periodontal patojenlere karĢı daha 

düĢük antikor cevabı oluĢtururlar. Generalize agresif periodontitis teĢhisi için klinik 

olarak birinci molar diĢler ve keser diĢler dıĢında en az üç daimi diĢte daha 

interproksimal ataĢman kaybı gözlenmelidir (Schenkein & Van Dyke 1994).  

 

Agresif periodontitiste az miktardaki eklenti ile Ģiddetli doku yıkımının 

görülmesi, hastalığın etiyolojisinde yüksek virülansa sahip mikroorganizmaların rol 

oynayabileceğini düĢündürmüĢtür. Generalize agresif periodontitisli hastaların plak 

örneklerinde yüksek oranda Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), A. 

actinomycetemcomitans ve Tannerella forsythia (T. forsythia)’ya rastlanmaktadır 

(Armitage 2010). A. actinomycetemcomitans, Capnocytophaga türleri, Eikenella 

corrodens (E. Corrodens) , Prevotella intermedia (P. intermedia) ve Campylobacter 

rectus (C. Rectus) gibi bazı mikroorganizmalar agresif periodontitis hastalarında 

sıklıkla tespit edilmiĢtir. Fakat bunların içerisinde A. actinomycetemcomitans en 

fazla önce çıkan bakteri türüdür. Tonetti ve Mombelli (1999) A. 

actinomycetemcomitans’ın lokalize agresif periodontitis ile iliĢkisini ortaya koyan 

bulguları sıralamıĢtır: 

 

http://www.joponline.org/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Tonetti%2C+Maurizio+S.)
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1- Lokalize agresif periodontitis hastalarında periodontal doku yıkımının 

olduğu alanlarda %90 oranında A. actinomycetemcomitans’a rastlanmaktadır. 

2- Yıkımın ilerlediği, devam ettiği alanlarda da yüksek miktarlarda A. 

actinomycetemcomitans tespit edilmiĢtir. 

3- Lokalize agresif periodontitis hastalarının pek çoğunda A. 

actinomycetemcomitans’a karĢı yüksek serum antikor seviyeleri gözlenmiĢtir. 

4- Klinik çalıĢmalar tedavi ile birlikte klinik parametrelerdeki iyileĢmenin, 

subgingival florada A. actinomycetemcomitans düzeyinde azalma ile iliĢkili 

olduğunu ortaya koymuĢtur. 

5- A. actinomycetemcomitans’ın lökotoksin gibi hastalığın geliĢiminde rol 

oynayabilecek virülans faktörlerine sahip olduğu bilinmektedir.  

  

Kronik periodontitisin aksine agresif periodontitiste erken yaĢlarda Ģiddetli 

doku yıkımının görülmesi ve plak miktarı ile yıkım Ģiddeti arasında bir 

korelasyonun olmaması; konak cevabındaki farklıların yanı sıra, agresif 

periodontitisli bireylerin subgingival florasında patojenitesi yüksek 

mikroorganizmaların varlığını düĢündürmektedir. 

  

1.2. Periodontitisin Mikrobiyal Etiyolojisi 

  

1900’lü yılların ortalarına kadar dental plakta bulunan bütün bakteri 

türlerinin eĢit oranda periodontal hastalık oluĢturabildiğine ve periodontitisin dental 

plağın kümülatif bir sonucu olduğuna inanılırdı. Ġlk kez 1960’ların baĢlarında dental 

plağın mikroskobik incelemesi sonucu hastalıklı ve sağlıklı alanlarda farklı bakteri 

tiplerinin belirlenmesi ile spesifik bakteri türlerinin hastalık ile iliĢkili olabileceği 

gündeme gelmiĢtir. Teknolojik geliĢmelerle birlikte 1960 ve 1970’li yıllarda 

periodontal mikroorganizmaların izolasyonu, kültür edilebilmesi ve tespiti mümkün 

olmuĢtur. Bunun sonucu bakteri taksonomisinde ve periodontal hastalıkta rol 

oynayabileceği düĢünülen mikroorganizmaların sınıflandırılmasında değiĢikliklere 

gidilmiĢtir. Moleküler düzeyde yaklaĢımların hayata geçmesi ile 1990’lı yıllarda 

Ģüpheli mikroorganizmaların tespiti daha ileri noktaya taĢınmıĢ ve önceden bilinenin 

aksine çok geniĢ farklılıklardaki mikroorganizmaların periodontal hastalıkta rol 

oynadığı ortaya koyulmuĢtur (Haake ve ark 2002). 
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Günümüzde periodontitis etiyolojisinde rol oynayabileceği düĢünülen 

patojenlerin pek çoğu tespit edilmiĢtir. Bu olası periodontopatojenler gerek konak, 

gerekse kendi aralarında karmaĢık bir etkileĢim içerisindedir ve tespitleri vücutta 

görülen, pek çok hastalıkta rol oynayan mikroorganizmaların tespitine kıyasla 

oldukça zordur (Zambon & Haraszthy 1995).      

 

Enfektif bir hastalığın etiyolojisini doğru anlamak ve etkili tedavi yöntemleri 

geliĢtirebilmek için, o hastalığın geliĢiminde hangi mikroorganizmaların rol 

oynadığının bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, Robert Koch enfeksiyöz bir 

hastalığın etiyolojisinde hangi mikroorganizmaların rol aldığını belirlemede 

bulunması gerekli bazı standart kriterler geliĢtirmiĢtir. Koch’un ortaya koyduğu bu 

kriterler genelde majör patojenlerin tespiti için elveriĢli olup, periodontitis ve/veya 

diĢ çürüğü gibi fırsatçı bakterilerin de rol oynadığı ve karmaĢık mikrobiyal 

etkileĢimlerin söz konusu olduğu hastalıkların mikrobiyolojik etiyolojisini 

açıklamada yetersiz kalmıĢtır. Bu bağlamda Socransky (Socransky & Haffajee 

1992) Koch’un kriterlerini periodontopatojenler için modifiye etmiĢtir. Socransky 

kriterlerine göre bir patojenin periodontal hastalıkta rol oynadığından söz edebilmek 

için ilgili patojenin: a)periodontitis ile iliĢkili olmalı ve hastalıklı alanlarda sayısında 

artıĢ gözlenmelidir, b)tedavi ile eradikasyonu ya da sayısının azaltılması sonucu 

hastalık ilerleyiĢi durdurulabilmelidir, c)kendisine karĢı konak tarafından hücresel 

ya da humoral bir konak cevabı geliĢimi söz konusu olmalıdır, d)hayvan modelleri 

üzerinde hastalığın lezyonunu oluĢturabilmelidir, e)periodontal dokularda yıkıma 

yol açabilen virülans faktörlerine sahip olmalıdır. 

 

Bakteriyel dental plak periodontitisin primer etiyolojik ajanı olarak kabul 

edilmiĢtir. Biyofilm yapısında, pek çok mikroorganizma türünü içinde barındıran, 

mikrobiyolojik olarak karmaĢık, ancak organize bir yapıdır.  

 

1.2.1 Biyofilm Kavramı 

 

Bakteriyel biyofilm, bakteri hücrelerinin kendi ürettikleri polimerik bir 

matriks içerisinde yer alan, yüzeylere ve/veya birbirlerine tutunan bakteri 

yığınlarının oluĢturduğu biyolojik topluluk olarak tanımlanmaktadır (Costerton ve 

ark 1999). Moleküler organizasyonları ve fizikokimyasal özellikleri nedeniyle 
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biyofilmler bilim adamları tarafından; bütün halinde hayatta kalmaya adapte olmuĢ 

ekolojik topluluklar olarak nitelendirilmektedir. Ġlkel bir dolaĢım sistemine sahip 

olmaları ve kendi aralarında metabolik bir iĢbirliği sergilemeleri bu görüĢü 

destekleyen özelliklerdir (Costerton ve ark 1995). Biyofilm içindeki 

mikroorganizmaların habitatları planktonik hücrelerle ve saf kültür sistemleriyle 

karĢılaĢtırıldığında kendine özgü nitelikler göstermektedir (Marsh 2000, Caldwell ve 

ark 1997). Örneğin; biyofilm içindeki mikroorganizmalar planktonik benzerleri ile 

kıyaslandığında antimikrobiyal ajanlara karĢı yüksek oranda direnç 

göstermektedirler (Bowden & Hamilton 1998, Goodson ve ark 1999,). Biyofilm 

matriksini oluĢturan polimerik yapı “glikokaliks” antibiyotiklerin ve konak kaynaklı 

antimikrobiyal faktörlerin difüzyonunu yavaĢlatır. Planktonik patojenlerin 

oluĢturduğu akut enfeksiyonlar antibiyotikler ile kolayca tedavi edilebilir iken, 

biyofilm yapı içerisinde yer alan antibiyotik dirençli türlerin oluĢturduğu 

enfeksiyonların antibiyotikler ile tedavisi daha zordur (Brown & Gilbert 1993). 

 

Biyofilm aynı zamanda ölü doku yüzeylerinde ve canlı dokularda medikal 

implantların veya protezlerin üzerinde de oluĢabilmektedir. Deri, bağırsak, 

nazofarinks, ürogenital bölge ve ağız boĢluğu gibi vücut bölgelerinde mevcut bir 

mikroflora olmasına karĢın, bu mikroorganizmalar deskuamasyon ve sindirim 

sisteminin peristaltik hareketleri gibi fiziksel etkenlerin yanı sıra doğal ve 

kazanılmıĢ bağıĢıklıklar ile kontrol altında tutulurlar. Sonuçta kimi bölgelerde 

biyofilm geliĢimi olmaz iken, ağız içinde örneğin diĢ yüzeylerinde fazla miktarda ve 

karmaĢık yapıda biyofilmlerin oluĢumu söz konusudur.  

 

1.2.2. Mikrobiyal Dental Plak Biyofilmi 

 

Dental plak bir mikrobiyal biyofilmdir (Marsh & Bradshaw 1995) ve 

bulunduğu konuma göre iki farklı tiptedir. Supragingival plak diĢeti kenarının 

koronalinde iken, subgingival plak diĢeti kenarının apikalinde ve periodontal cep 

içinde yer alır. Supragingival ve subgingival plağın mikrobiyolojik özellikleri ve 

mikrobiyal kompozisyonları birbirinden farklıdır. Subgingival plak oluĢtuktan 

sonra, supragingival plak subgingival plağın ekolojik yapısına herhangi bir Ģekilde 

etki edemez (Kornman 1986). Bununla beraber, supragingival plak varlığı 

subgingival plağın baĢlangıç oluĢumunu destekler (Hsu ve ark1994).  
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Supragingival plak, fermente olmuĢ organik asitler, sülfür komponentleri, 

doku sindirim enzimleri,  peptidoglikan ve lipopolisakkarit gibi çok sayıda biyoaktif 

son ürünleri ihtiva eder. Bu bileĢenler supragingival plaktan diĢeti epiteli yoluyla 

geçiĢ yaparak diĢeti oluğu sıvısı (DOS) artıĢına yol açarlar. DOS, birleĢim epiteli ve 

sulkuler epitel boyunca diĢeti oluğuna ya da cebine akan, bir çeĢit iltihabi eksudadır. 

Serumdan köken alan DOS bakteriler için yeni bir besin kaynağı olarak iĢlev görür 

ve iltihaplı diĢetine komĢu plakta ekosistem değiĢikliğine yol açar. Bu yeni oluĢan 

çevre koĢullarında plaktaki proteolitik bakteriler ortamda sayıca artarlar ve çeĢitli 

proteazları üreterek doku yıkımını hızlandırırlar. Bu bilgilerin ıĢığında, P. 

gingivalis, T. forsythia, Treponema denticola (T. denticola) gibi bakteriler hastalık 

aktivitesini baĢlatıcı rol oynayabilirler (Nishihara & Koseki 2004). 

 

Subgingival dental plak diĢ yüzeyine sıkıca tutunur ve bir biyofilmin sahip 

olduğu bütün özellikleri taĢır (Darveau ve ark 1997). Ayrıca, diğer biyofilmlerin 

aksine, subgingival plak biyofilm ve diĢeti dokusu arasında bakteri plağına zayıfça 

tutunan ya da hiç tutunmayan, periodontal sulkus/cep ortamında hareket edebilen 

bakterileri de içerir (Page ve ark 1997). Biyofilmlerdeki bakteri davranıĢları 

planktonik kültürlerden anlamlı derecede farklı olabilmektedir. Biyofilm içindeki 

bakteriler planktonik formları ile kıyaslandığında patojenitelerinde belli ölçüde artıĢ 

olmaktadır. Kültür ortamının aksine, biyofilm içindeki bakteriler yüksek miktarlarda 

protein ve diğer komponentleri üretebilmektedirler. Biyofilm ortamında bakteriler 

kendi aralarında bilgi alıĢveriĢi yapabilmekte, ilkel bir dolaĢım sistemine sahip olsa 

da karmaĢık yapılar inĢa edebilmekte, değiĢken pH düzeyleri ve oksijen seviyelerine 

sahip mikro-ortamlar oluĢturabilmektedirler. Biyofilm içinde 100mV’dan daha fazla 

potansiyel farklar ölçülmüĢtür (Costerton ve ark 1994). Fakat Ģu an gelinen noktada 

A. actinomycetemcomitans ve P. gingivalis gibi periodontopatojenlerin subgingival 

biyofilmlerdeki davranıĢları hakkında çok fazla bilgi mevcut değildir (Page ve ark 

1997). 

 

Mikrobiyal dental plak konak savunma mekanizmalarına karĢı direnç 

gösterir. DOS; kompleman sistem ürünleri ve antikorlar gibi kanda mevcut olan pek 

çok anti-infektif sistemleri içerir ve sürekli olarak periodontal cep ortamını 

yıkamaktadır. Özellikle nötrofiller olmak üzere milyonlarca aktif lökosit periodontal 

cep ortamına taĢınır ve subgingival plak ile karĢılaĢır (Dennison & Van Dyke 1997). 
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Buna rağmen, bakteriler hayatta kalıp geliĢimlerini sürdürürler. Kök boyunca lateral 

ve apikal yönde yayılım gösterir, doku yıkımına ve periodontal cep derinliğinde 

artıĢa yol açarlar. Bu durum, dental plak biyofilminin konak savunmasına karĢı ne 

denli dirençli olduğunun bir kanıtıdır. Bu gözlemler serum ve DOS’ta bakteri 

antijenlerine özel çok miktarda antikor varlığına rağmen, periodontal hastalığın nasıl 

ilerleyebildiğini veya tekrarlayabildiğini açıklamaya yardımcı olabilir (Page ve 

ark1997). 

 

Diğer biyofilmlerde olduğu gibi subgingival plak oldukça kalıcıdır ve 

uzaklaĢtırılması güçtür. Çünkü ilk kolonize olan bakteriler ve sonradan kolonize 

olanlar, içinde gömülü oldukları hücre dıĢı polisakkarid matriks tarafından 

korunurlar. Ayrıca hem lokal hem de sistemik olarak uygulanan antibiyotik ve diğer 

antimikrobiyal ajanların etkilerine karĢı dirençlidirler. Planktonik formdaki 

bakterilere kıyasla, biyofilm içerisindeki bakterileri yok etmek için antibiyotiklerin 

500 kat daha fazla konsantrasyona sahip olması gerekir (Umeda ve ark 2004). Bu 

durum periodontal cep içinde yüksek konsantrasyonda antibiyotik salınımı yapan ve 

uygulandıklarında periodontal cep içini neredeyse steril etmesi beklenen ajanların 

neden tahmin edilenden daha kötü sonuçlar verebildiğini açıklayabilir (Page ve ark 

1997). 

 

Dental plak formasyonu 

 

Yeni temizlenmiĢ bir diĢ yüzeyinin mikroorganizmalarla kaplanması hızla 

gerçekleĢen bir olaydır (Kolenbrander ve ark 2006). Salya ve DOS kaynaklı 

proteinler ve glikoproteinlerden oluĢan pelikıl ilk birkaç saat içerisinde oluĢumunu 

tamamlar (Marsh & Bradshaw 1995). Özellikle gram-pozitif koklar olmak üzere, 

çeĢitli planktonik bakteri hücreleri diĢ yüzeyinde oluĢan pelikıla tutunurlar. Pelikıl 

bakterilerin tutunmasına olanak sağlayan özel reseptörler içerir (Scannapieco 1994). 

Örneğin bakteri kolonizasyonunun erken aĢamalarında Streptococcus gondii ve 

Actinomyces naeslundii pelikılda asidik-prolinden zengin proteinlerin olduğu 

bölgelere tutunurlar (Gibbons & Hay 1991). Pelikıl oluĢumu baĢlangıç bakteriyel 

kolonizasyonu arttırmanın dıĢında bakterilerin tutunmasını kolaylaĢtıran yüzeyler 

oluĢturur. Genetik olarak iki farklı bakterinin birbirini tanıyıp, birinin diğerine 

tutunmasına koagregasyon denmektedir. Koagregasyon bir bakterinin protein 
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yapıdaki adezini ile bir baĢka bakterinin buna karĢılık gelen karbonhidrat ya da 

protein yapısındaki reseptörünün birleĢimi temeline dayanır. Adezinler hücre duvarı 

ya da hücre membranında bulunmaktadırlar. Reseptörler ise genelde türe özgü 

tekrarlayan sakkarit üniteleri içeren hücre duvarı polisakkaritleridir. Bu adezin-

reseptör etkileĢimleri farklı bakterilerin birbirlerine özel olarak bağlandığı karmaĢık 

bir yapı oluĢturur. Planktonik hücrelerin kendi içlerinde otoagregasyonları ve 

komĢuları ile koagregasyonları baĢlar.  Streptokok ve Fusobakteri türleri hem 

sağlıklı hem de hastalıklı alanlarda sıkça tespit edilebilen türlerdir. Streptokok 

türleri erken dönemde pelikıl üzerinde birikmeye baĢlayan bakterilerin en baskın 

olanıdır ve ikincil kolonizasyon için zemin oluĢtururlar. Fusobakteri türleri bir 

pelikıl proteini olan staterine tutunabildiği gibi, hemen hemen bilinen bütün oral 

bakterilere koagrege de olabilmektedir. Bu sebepten bu iki bakteri ailesi biyofilm 

oluĢumunda önemli rol oynarlar ve hem sağlıklı hem de hastalıklı alanlarda sıklıkla 

tespit edilebilen türlerdir  (Testa ve ark 2003). 

 

Periodontal sağlıktan hastalığa geçiĢ süreci içerisinde, subgingival plak 

mikroorganizma profilinde çeĢitli değiĢimler söz konusu olur. Periodontal olarak 

sağlıklı bireylerde Gream(+) türler baskınken, gingivitis ve periodontitiste Gram(-) 

türlerin oranı göreceli olarak artar. Benzer Ģekilde periodontal olarak sağlıklı 

bireylerde anaerobik türlerin oranı düĢük iken periodontitiste bu oran oldukça 

yüksektir (Slots ve Rams 2002).  

 

 

Dental plak biyofilm gelişimine karşı konak savunması 

 

Farklı türlerdeki mikroorganizmaların tutunma karakterleri, dental plak 

biyofilm yapısının oluĢumunda önemli rol oynarken, bakterilerin sayısal artıĢı için 

de önemli bir unsurdur. Plak büyüme hızı erken safhalarda yüksekken, plak 

olgunlaĢtıkça azalmaktadır (Weiger ve ark 1995). Plak biyofilm yapısında su 

kanalcıkları ile etkileĢim içerisinde olan bakteri mikrokolonileri mevcuttur 

(Costerton ve ark 1995). Bu kanalların bakteri mikrokolonileri için besin aktardığı 

veya metabolik artık ürünleri mikrokoloniden uzaklaĢtırdığı düĢünülmektedir. 

Örneğin canlı biyofilmlerdeki çözünmüĢ oksijen düzeyleri ölçüldüğünde, 
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mikrokolonilerin etrafında anoksik değerler elde edilirken, hücre bulunmayan su 

kanalcıklarının bulunduğu alanlarda yüksek oranlarda çözünmüĢ oksijen olduğu 

tespit edilmiĢtir (Costerton ve ark 1994). Bu durum düzensiz, dağınık halde bulunan 

planktonik mikroorganizmaların aksine, biyofilm mikroorganizmalarının nasıl bir 

fizyolojik iĢbirliği içerisinde olduklarını göstermektedir. Bu fizyolojik iĢbirliği 

bakteri plağının geliĢimini arttırıcı bir etki oluĢturmaktadır. Supragingival ve 

subgingival bakteriyel dental plak türlerinin her ikisinin bakteriyel kompozisyonları 

ve fiziksel konumlarından ötürü geliĢim özellikleri de birbirinden anlamlı ölçüde 

farklıdır. 

 

Supragingival dental plağın birikimi ağız boĢluğu içindeki mekanik etkiler 

nedeniyle sınırlı kalabilmektedir (Sissons ve ark 1995). Ayrıca bu plak tipi salyanın 

yıkayıcı etkisine ve yine salyanın barındırdığı konak savunma komponentlerine 

maruz kalmaktadır. Salya; salgısal IgA, laktoferrin, lizozim ve peroksidazlar gibi 

geniĢ spektrumda antimikrobiyal etkinliğe sahip faktörler içerir. Bu faktörler bakteri 

kolonizasyonu ve dolayısıyla supragingival plak biyofilminin geliĢimini 

sınırlandırıcı etkiler ortaya koyar (Sissons ve ark 1995). Bunlardan baĢka salya; 

histatinler gibi antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip antimikrobiyal 

proteinler de taĢır. Bütün bu komponentler bakteri çoğalmasını sınırlandırma 

noktasında sinerjistik etki gösterirler (Raj ve ark 1990). Örneğin; laktoferrin ve 

lizozim, tek baĢlarına belirli düzeyde bir etkiye sahipken, birlikte olduklarında daha 

güçlü antibakteriyel aktivite sergilerler (Ellison ve Giehl 1991).  

 

Subgingival dental plak, supragingival plağın aksine daha korunaklı bir 

alanda konumlanmıĢtır. Bu sayede ağız içi mekanik etkilerden ve salyanın 

oluĢturduğu savunma mekanizmasından daha az etkilenir. Subgingival plağın 

geliĢimini sınırlayan unsurlar, bulunduğu fiziksel alanın darlığı ve DOS kaynaklı 

konak savunma elemanlarıdır (Darveau ve ark 1997). Özellikle periodontal olarak 

sağlıklı bireylerde subgingival boĢluk bakteri çoğalması için yeterli bir alan değildir. 

Periodontal hastalıkta epitelyal ataĢmanın apikal yönde göçü ve periodontal cep 

derinliğindeki artıĢ daha fazla miktarda subgingival plak birikimine fırsat verir. 

Konak savunma sistemi ise subgingival plaktaki bu geniĢleme eğilimini sınırlayıcı 

bir özellik ortaya koyar. DOS subgingival plak bakterileri için zengin bir besin 

kaynağı olmakla beraber, etkili antimikrobiyal komponentler de içermektedir. 
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Serum ile benzer Ģekilde DOS da lizozim, bradikinin, trombin, fibrinojen, antikorlar 

ve lenfositler gibi doğal ya da kazanılmıĢ konak savunma komponentleri barındırır 

(Cimasoni 1983). 

 

1.3. Periodontal Hastalık Patogenezi 

 

1.3.1. Konak-Mikroorganizma EtkileĢimleri 

 

Ağız boĢluğundan 500’den fazla, periodontal ceplerden ise 300’den fazla 

bakteri türünün izole edilebilmiĢ olmasına karĢın, bu bakterilerin yalnızca küçük bir 

kısmının periodontal hastalık patogenezinde rol oynayabildiği düĢünülmektedir 

(Moore & Moore 1994). A. actinomycetemcomitans ve P. gingivalis periodontal 

hastalıkta en belirgin rolü oynayan mikroorganizmalar olarak kabul edilirken 

Tannerella forsythia (önceden Bacteroides forsythus), P. intermedia, F. nucleatum, 

C. Rectus, E. corrodens, T denticola, Micromonas micros (M. micros) gibi bakteri 

türlerinin de periodontal hastalık patogenezinde rol oynadığı bilinmektedir 

(Nonnenmacher 2004). Bu mikroorganizmaların periodontitis etiyolojisinde rol 

oynamalarının sebebi çeĢitli virülans faktörlerine sahip olmalarıdır. Virülans 

faktörleri, hastalığı tetikleyen bakterilerin yapısal unsurları ve metabolitleri olarak 

tanımlanmaktadır (Holt ve ark 1999). Bu faktörler doku homeostazını ve konak 

savunma mekanizmalarını bozarak hastalığın baĢlamasına ve ilerlemesine yol 

açarlar. 

  

Periodontal mikroorganizmaların patojen olarak etkinlik gösterebilmeleri 

için en az üç özelliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bunlar; 1) periodontal alanda 

kolonize olabilme ve varlıklarını sürdürebilme kapasitesine sahip olma, 2) konak 

antimikrobiyal savunma mekanizmalarından kurtulabilme ve 3) doğrudan veya 

dolaylı yoldan doku yıkımını baĢlatabilen maddeleri üretebilme özellikleridir 

(Schenkein 1999). 

  

Periodontopatojen bakteriler periodontal cepteki karmaĢık biyofilm 

ekosisteminde canlı kalabilmeli ve etkinliğini gösterebilmelidir. Virülan 

mikroorganizmalar fimbria ya da adezin gibi doku veya diğer bakterilere tutunmaya 

yarayan uzantılar eksprese ederler (Hamada ve ark 1994). Ayrıca bakteri virulansı, 
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antikor ve kompleman gibi konak savunma ürünlerine dirençli kapsüler polisakkarit 

(örneğin P. gingivalis) varlığı ile de artabilmektedir. Bazı mikroorganizmalar konak 

dokusu içine doğrudan ilerleyebilmekte ve böylece kendilerine daha uygun bir 

ortam oluĢturabilmektedirler. Önemli periodontopatojenler Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ve P. gingivalis doku içerisine yerleĢebilmektedirler. 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans epitel hücrelerinden geçerek alttaki bağ 

dokusuna ulaĢabilirken, P. gingivalis epitel dokusu içinde konumlanır ve burada 

kalır (Lamont ve ark 1995). Bu mikroorganizmaların doku içine yerleĢebilme 

özellikleri; Aggregatibacter actinomycetemcomitans’ın mekanik kök yüzeyi 

temizliği ile periodontal ortamdan neden tamamen uzaklaĢtırılamadığını ve diğer 

bakterilere kıyasla bu iki türe karĢı niçin yüksek düzeyde serum antikor 

seviyelerinin gözlendiğini açıklamaktadır (Schenkein 1999). 

  

Bütün periodontopatojen mikroorganizmalar, bir Ģekilde, konak savunma 

mekanizmalarının üstesinden gelebilmektedir. Periodonsiyumda en önemli konak 

savunma mekanizmalarından birisi antikor ve kompleman proteinlerinin 

desteğindeki nötrofil aktivitesidir (Holt & 1991). Sağlıklı durumdayken nötrofiller 

bakteri sayısını ve aktivitesini kontrol altında tutan, bakteri plağı ve doku arasında 

yer alan bir bariyer olarak rol oynarlar. BağıĢıklık sistemi ilgili bakteriyi opsonize 

eden antikorlar üreterek nötrofillerin bakteriyi daha kolay tanımasına ve fagosite 

etmesine yardımcı olur. 

  

DOS çeĢitli maddeler içerir. Bunların arasında serum kaynaklı ve lokal 

olarak üretilen antikorlar ile, nötrofil kaynaklı granüler yapılarlar gibi lokal 

immünolojik ve enflamatuar durumu yansıtabilecek pek çok unsur da mevcuttur 

(Lamster & Novak 1992). Antibakteriyel antikorlar pek çok koruyucu iĢlev görür. 

Opsonik antikorlar fagositlerin Fc reseptörleri ile etkileĢim göstererek fagositozu 

arttırırlar (Wilson ve ark 1995). Antikorlar bazı durumlarda kompleman sistemini 

aktive ederler. Kompleman sistem antibakteriyel proteinlerin aktive olduğu bir 

sistemdir. Bu sistemin aktifleĢmesi ile bakteri yüzeylerine opsonize edici proteinler 

birikir, ilgili bölgeye daha fazla nötrofil çağıran kimyasallar salınır ve bakterileri 

öldürecek makromoleküler kompleksler oluĢturulur. Dokularda üretilen antikorlar 

bakteri toksinlerini ve enzimlerini etkisiz hale getirirler. Ayrıca diĢ, epitel ve diğer 
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bakteri yüzeylerine bakteri tutunmasını engelleyerek kolonizasyonu baskılama 

amaçlı ağız boĢluğuna veya periodontal cebe salınırlar (Saito ve ark 1993).  

  

Bu savunma mekanizmalarının aĢılmasına ve periodontitisin baĢlamasına 

öncülük eden olaylar hakkında çok az Ģey bilinmektedir. Fakat patojen bakterilerin 

bu koruyucu mekanizmayı nasıl alt ettiğine dair çeĢitli bilgiler mevcuttur. 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans ve C. rectus gibi bazı bakteriler ürettikleri 

lökotoksin ile nötrofilleri öldürebilmekte ve böylece diĢeti oluğundaki birincil 

antibakteriyel savunma mekanizmasını bozmaktadırlar (Tsai ve ark 1979). Ayrıca 

lökotoksin üretimi ile lenfositlerin de ölmesi sağlanarak bağıĢıklık sistemine lokal 

baskı oluĢturulur. Böylece antikor üretimi de baskılanmıĢ olur ve bakteriler doku 

içine rahatça ilerleyerek nötrofil ve immün sistem molekülleri ile karĢılaĢmaktan 

kurtulurlar. Diğer bir periodontopatojen P. gingivalis çeĢitli proteolitik enzimler 

üretir. Bu enzimler DOS ve çevre dokulardaki antikorları ve kompleman 

proteinlerini parçalayabilir ve böylece bu moleküllerin bakteri yüzeylerine 

ulaĢmalarına engel olur. Sonuçta, ortamda daha fazla nötrofil toplanmasına neden 

olacak kompleman kökenli kemotaktik faktörlerin birikimi engellenir (Cutler ve ark 

1993). Böylece hem bu proteolitik enzimleri üreten bakterilerin, hem de yakın 

çevrede bulunan diğer bakterilerin fagositozu baskılanır. 

  

Nötrofiller, antikorlar ve kompleman sistem arasındaki etkileĢim periodontal 

bakterilere karĢı oluĢturulan savunmanın temelini oluĢturur. Genelde hastalık belirli 

bir seviyeye gelene kadar serum ve DOS’da yüksek antikor seviyeleri 

gözlenmemektedir. Periodontopatojen bakterilerin virülans faktörlerine karĢı 

oluĢturulan antikorlar hastalığın ileri aĢamalarında ortaya çıkar ve bu antikorların 

hastalığı önleyici rolleri yoktur. Ancak agresif periodontitiste Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ve P. gingivalis’e karĢı sonradan geliĢtirilen antikor 

cevabının hastalığın ilerleyiĢini geciktirebildiği ve hastalığın lokalize kalmasında rol 

oynadığı düĢünülmektedir (Haffajee ve ark 1995). 

 

1.3.2. Bakteriyel Plak Mikroorganizmalarının Birbirleri ile EtkileĢimleri 

  

Subgingival ortamın sahip olduğu karmaĢık ekolojide, konak savunması ya 

da diğer bakteriler gibi çevre koĢullarına adaptasyon periodontal bakteri için hayati 
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bir gereksinimdir. Bakteriler arası sinerjik iliĢkiler dental plak biyofilm oluĢmasına 

katkı sağlamaktadır. Bakteriyel dental biyofilm içerisindeki bakteri türleri arasındaki 

etkileĢimler rasgele olamamakla birlikte, özel türlerin birbirleri ile etkileĢim 

içerisinde olmasıyla gerçekleĢir. Bakteriler arası sinerjik iliĢkiler dental plak 

biyofilm formasyonunu desteklemektedir. Aktinomiçes türleri gibi birincil 

kolonizörler sonraki kolonizör bakteriler için uygun mikro koĢullar oluĢtururlar. 

Türler arası çoklu koagregasyonlar dental plak geliĢmesini arttırır. Örneğin F. 

nucleatum pek çok bakteri türü ile koagregasyon yapabilme özelliği nedeniyle 

sağlıklı floradan patojen floraya geçiĢte köprü bakteri niteliği taĢır (ġekil 1.1.).  

 

  

ġekil 1.1. Bakteriyel dental plak biyofilm yapısında yer alan bazı bakteriler ve 

koagregasyon özellikleri (Nishihara & Koseki 2004). 

 

Socransky ve ark (1998) 185 eriĢkin bireyden elde edilen 13.261 subgingival 

plak örneğini, DNA-DNA hibridizasyon tekniği ile incelemiĢtir. Subgingival plak 

örneklerindeki bakteri türleri arasındaki iliĢkiler cluster analizi ve community 

ordination teknikleri ile değerlendirilmiĢtir. Bunun sonucunda kendi içerisinde 

birbirleri ile sıkı iliĢki içerisinde olan toplam 6 bakteri kompleksi ortaya 
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konulmuĢtur. Buna göre; Aktinomiçes türleri, Streptokok türlerinin oluĢturduğu sarı 

kompleks, E. corrodens, Campylobacter concisus, A. actinomycetemcomitans 

serotip a ve Capnocytophaga türlerinden oluĢan yeĢil kompleks ve Veillonella 

parvula ve Actinomyces odontoliticus’dan oluĢan mor kompleks erken kolonizör 

bakterilerden oluĢan gruplardır. Bu kompleksler daha sonra oluĢacak, daha fazla 

patojen Gram-negatif mikroorganizmaların oluĢturduğu turuncu ve kırmızı 

komplekslerin oluĢumuna zemin hazırlamaktadırlar. Turuncu kompleks 

Campylobacter gracilis, C. rectus, Campylobacter showae, Eubacterium nodatum, 

F. nucleatum alt türleri, Fusobacterium. periodonticum, Peptostreptococus micros 

(P. micros), P. intermedia, Provetella nigrescens (P. nigrescens) ve Streptococcus 

constellatus bakterilerinden oluĢmaktadır. T. forsythia, P. gingivalis ve T. denticola 

kırmızı kompleksi oluĢturmaktadır (Socransky ve ark 1998).  

 

 

ġekil 1.2. Subgingival dental plak biyofilmi yapısında bulunan mikrobiyal kompleksler 

(Socransky ve ark 1998). 

  

Socransky ve ark (1998) çalıĢmasına göre kırmızı kompleks bakterileri 

turuncu kompleks bakterilerinin yokluğunda nadiren gözlenmektedirler. Turuncu 
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kompleks bakterileri kırmızı kompleks bakterilerinin kolonizasyonunu 

destekleyebilmektedirler.  

 

1.3.3. Periodontal Dokuların Yıkımı 

  

Periodontopatojenlerin konak savunma mekanizmalarına karĢı üstünlük 

kurması ile subgingival plaktaki sayıları artar. Bu artıĢ kritik bir seviyeyi aĢınca 

doku yıkımının baĢlaması söz konusu olur. Doku içerisine geçememelerine rağmen 

periodontal cebin derin kısımlarında yer alan subgingival plak patojenlerinin de bağ 

dokusu ve alveoler kemiğe etki ettikleri bilinmektedir. Bu durum dolaylı bir etkinin 

varlığını da ortaya koymaktadır (Schenkein 1999).  

 

Bakterilerin ve ürünlerinin oluĢturduğu etki önemli ölçüde hastalığın erken 

safhalarındadır. ġiddetli gingival enflamasyonun olduğu alanlardan alınan plak 

örnekleri incelendiğinde, mevcut bakteri türlerinin enflamatuar cevabı doğrudan 

baĢlatabilecek kapasitede oldukları görülmüĢtür. Örneğin; orta Ģiddetteki gingivitis 

alanlarında Fusobacterium nucleatum varlığı ve oluĢturduğu metabolik ürünler 

diĢeti damarlanmasını direkt olarak etkilemektedir. Ödem ve DOS üretimindeki artıĢ 

Ģüpheli patojenlerin çoğalması için uygun çevreyi ve besinleri sağlar. Gingivitis ile 

değiĢen subgingival flora ileride periodontitis oluĢumuna zemin hazırlar ve aynı 

zamanda daha fazla virülan mikroorganizmaların sayısında artıĢa yol açabilir 

(Schenkein 1999). 

 

Bakteri kaynaklı ürünler periodontal hastalık patogenezinde doğrudan rol 

oynayabilir. Örneğin; P. gingivalis kaynaklı proteazlar, kollajenazlar, fibrinolizin ve 

fosfolipaz A periodonsiyumun yüzeyel tabakalarını parçalayabilir. Ayrıca P. 

gingivalis’in H2S, NH3 ve yağ asitleri gibi metabolik yan ürünleri de çevredeki 

konak hücreleri için toksik etki gösterebilir (Holt & Bramanti 1991). Ayrıca 

lipopolisakkarit (LPS) gibi bakteri kaynaklı maddelerin in vitro ve in vivo olarak 

kemik yıkımına yol açtığı bilinmektedir (Offenbacher 1996). 

 

Periodonsiyumdaki temel konak savunma mekanizmaları bakteriyel virülans 

faktörleri ile aĢıldıktan sonra konak kaynaklı bir dizi yıkım süreci baĢlar. Normalde 

koruyucu özellik ortaya koyan nötrofiller, doku yıkımında da rol oynamaya 
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baĢlarlar. Nötrofiller fagositoz süreci içinde, degranülasyon olarak tanımlanan bir 

mekanizma ile taĢıdıkları enzimleri hücre dıĢı alana bırakırlar. Bu enzimlerden 

bazıları çevre konak dokulardaki kollajen ve membran yapılarını da yıkıma 

uğratmaktadırlar.  

 

YerleĢmiĢ periodontitis lezyonlarında doku yıkımının büyük ölçüde 

monositler, lenfositler, fibroblastlar ve diğer konak hücrelerince gerçekleĢtirildiği 

düĢünülmektedir. Bu hücrelerin, özellikle LPS baĢta olmak üzere, çeĢitli bakteriyel 

virülans faktörleri ile karĢılaĢmaları sonucu, katabolik sitokinler ve PgE2 gibi 

araĢidonik asit metabolitlerini içeren enflamatuar sitokinlerin üretimini arttırmaları 

söz konusudur. Sitokinler konak hücreleri tarafından salınan, hedef aldıkları 

hücrenin fonksiyonunu etkileyen sinyal molekülleridir. Bu moleküller, sonrasında 

hücre dıĢı matriks ve kemiğin yıkımına yol açacak, doku kaynaklı enzimler olan 

matriksmetalloproteinaz’ların (MMP)  salınmasına da yol açarlar (Offenbacher 

1996).  

 

1.4. Periodontopatojen olarak kabul edilen bakteriler 

 

Periodontal hastalık ile iliĢkili olarak pek çok periodontopatojen 

tanımlanmıĢtır. A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, F. 

nucleatum, C. rectus, E. corrodens, T. denticola, M. micros, T. forsythia gibi 

bakteriler periodontopatojen olarak kabul edilmektedir. AĢağıda bu çalıĢmada 

incelenen bakterilerden F. nucleatum, T. forsythia ve P. intermedia hakkında 

ayrıntılı bilgi yer almaktadır. 

 

1.4.1. Fusobacterium nucleatum 

  

F. nucleatum sınıflandırmada Bacteroidaceae familyasında yer almaktadır. 

Füzobakteriler pek çok enflamatuar ve nekrotik durumlara yol açan, insan ve 

hayvanlarda çeĢitli enfeksiyonlara neden olan (Bennett, & Eley 1993) fırsatçı 

mikroorganizmalardır. F. nucleatum; spor oluĢturmayan, hareketli olmayan, iğsi 

Ģekilli, çomak gram-negatif bir bakteridir (Bolstad ve ark 1996). Esas habitat alanı 

orofarinkstir ve vücudun pek çok bölgesine yayılım gösterebilirler (Sundquist 1992). 
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Anaerobik bir mikroorganizma olmakla beraber %6 oksijen varlığında da 

canlılığını sürdürebilmektedir. Glukoz ve peptonu fermente etmesiyle ortaya 

çıkardığı butirik asit majör metabolitidir. F. nucleatum oldukça heterojeniktir ve 4 

alt türü vardır (Bolstad ve ark 1996). Pilus benzeri bir fimbriaya sahip olduğunu 

iddia eden çalıĢmalar olmakla beraber (Kelstrup ve ark 1979), sonraları bakterinin 

herhangi bir fimbria, pili ya da flagellaya sahip olmadığı ortaya konmuĢtur (Bakken 

& Jensen 1986). Kimi zaman değiĢken kalınlıkta mukopolisakkarit kapsüle sahiptir 

ve patojenik kapasitesi için önemli görünmektedir. DıĢ membran yapısı Gram-

negatif bakteri karakterine uygundur (Bakken & Jensen 1986). DıĢ membranı LPS, 

fosfolipid, lipoprotein ve proteinlerden oluĢmaktadır. Diğer Gram-negatif bakteri 

gruplarının yapısal özelliklerine benzer Ģekilde, F. nucleatum’un LPS’i lipid A 

komponenti ihtiva eder (Hase ve ark 1977) ve endotoksin özelliğindedir. O-antijen 

özelliğine sahiptir (Hofstad ve ark 1979). Enterobacterium tipi LPS grubundan olup 

E.coli ile benzer Ģekilde; lokal Schwartzman reaksiyonu, B hücre mitojenitesi, poli-

klonal B hücre aktivasyonu, kemik kaybı indüksiyonu ve makrofajlardan IL-1 

salınımı gibi konak yanıtları oluĢturmaktadır (Hamada ve ark 1988, Hofstad ve ark 

1993). 

 

F. nucleatum’a çocuk ve eriĢkinlerin dental plak florasında sıkça rastlanır, 

gingivitis ve periodontitis ile yakından iliĢkilidir (Papapanou ve ark 1993). Çok 

yönlü adezyon özelliklerinden ötürü F. nucleatum pek çok konak proteinine 

bağlanabilme özelliğine de sahiptir (Winkler ve ark 1987). T. forsythia, P. 

intermedia, P. gingivalis ve C. rectus gibi çok sayıda periodontopatojen ile koagrege 

olabilmektedir (Brook & Walker 1986, Kinder & Holt 1993). Porin, dıĢ membran 

proteinleri ve lipopolisakkarit gibi virulans faktörlerine sahiptir. Butirat, propionat 

ve amonyak toksik metabolitleri arasında yer alıp virulansında rol oynamaktadırlar 

(Bolstad 1996). F. nucleatum’un lökotoksini yoktur, ancak epitel hücrelerine 

tutunabilir ve epitel dokuya invaze olabilirler (Han ve ark 2000). Uitto ve ark 

1998’de F. nucleatum’un epitel hücrelerinden kollajenaz 3 isimli MMP’nin 

sekresyonunu tetiklediğini tespit etmiĢlerdir.  

 

Diğer periodontopatojenler gibi F. nucleatum da periodontal yıkımın 

görüldüğü alanlarda sık rastlanan bir mikroorganizmadır (Brook & Walker 1986, 

Feuille ve ark 1994). Dental plak oluĢumunun erken safhalarından geç safhalarına 
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doğru Gram-pozitiften Gram-negatif mikrofloraya doğru bir geçiĢ olur. Plak 

oluĢumu devam ettikçe, bu geçiĢ sürerken F. nucleatum miktarında da artıĢ gözlenir 

(Ritz 1967). Dzink (1985) ve Tanner (1989) F. nucleatum’un periodontitis olan 

alanlardan en sık ve sayıca en fazla tespit edilen bakteri olduğunu ortaya 

koymuĢlardır. F. nucleatum aynı zamanda periodontitisli alanlarda miktar olarak da 

fazladır. (Haffajee ve ark 1988, Socransky & Haffajee 1992). 

 

1.4.2. Tannerella forsythia 

 

T. forsythia ilk kez 1970’lerin ortalarında Forsyth Enstitüsü’nde, ileri 

periodontitisli hastaların plak örneklerinde tespit edilmiĢtir ve Tanner ve ark (1979) 

tarafından fusiform bir Bacteroides olarak tanımlanmıĢtır. Sonraları çoğu 

periodontitis formundan (Dzink ve ark 1985, Moore & Moore 1991), endodontik 

enfeksiyonlardan (Tanner ve ark 1986) ve peri-implantitis (Tanner ve ark 1996) 

lezyonlarından da kültür yöntemleri kullanılarak tespit edilmiĢtir.  

 

T. forsythia hareketsiz, pleomorfik fusiform Gram-negatif bir anaerob 

bakteridir. Apoptotik hücre ölümünü indüklemesi, in vitro ve in vivo olarak epitel 

hücrelerine invaze olabilmesi patojen özellikleri arasındadır. T. forsythia’nın LPS 

yapıdaki endotoksini, tripsin benzeri proteazı, BspA proteini virülans faktörleri 

arasındadır. Endotoksini Lipid A komponenti içermediği için antijenik özelliği 

bulunmamaktadır. Hücre yüzeyindeki tripsin benzeri proteazları nötrofil ve 

fibroblastlara tutunmasında rol oynamaktadır (Özdemir & Marakoğlu 2004). Ayrıca, 

T. forsythia sağlıklı ve periodontitisili bireylerin diĢeti epitel dokusunda tespit 

edilmiĢtir (Tanner & Izard 2006). 

 

1.4.3. Prevotella intermedia 

 

P. intermedia önceleri, siyah pigmentli bakterin yer aldığı Bactorides genusu 

içerisinde Bacterium melaninogenicum’un 3 alt türünden biri olan Bacterium 

intermedius olarak sınıflandırılırken, günümüzde Prevotella genusu içerisinde yer 

almaktadır. P. intermedia, anaerobik, spor oluĢturmayan, hareketsiz Gram-negatif 

bir basildir. Esas bulunduğu yer orofarinksdir. P. intermedia agresif ve kronik 
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periodontitis lezyonlarından sıklıkla izole edilmektedir (Haffajee & Socransky 

1994). 

Ağız içi ve ağız dıĢı enfeksiyon alanlarından elde edilen pek çok P. 

intermedia suĢunun antibiyotiklere karĢı direnç gösterdiği tespit edilmiĢtir (Matto ve 

ark 1999). P. intermedia’nın periodontopatojenler içerisinde antibiyotik direnci en 

fazla olan bakterilerden biri olduğunu ortaya koyan raporlar mevcuttur (Bernal ve 

ark 1998, Fosse ve ark 1999) Bu nedenle P. intermedia’nın diğer ağız-içi bakteri 

türlerine yaymak üzere bir antibiyotik direnç geni rezervuarı olabileceğini ortaya 

koyan araĢtırmacılar vardır (Duncan 2003). Fimbriası, endotoksini ve çeĢitli 

proteolitik enzimleri virulans faktörleri arasındadır. P.intermedia epitel hücrelerine 

tutunabilmekte ve invaze olabilmektedir. 

  

1.5. Mikrobiyolojik Test Yöntemleri 

 

Mikroskopi, enzimatik analizler, immünolojik yöntemler, DNA problar, 

bakteriyel kültür, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) subgingival mikroflorayı 

incelemek amacıyla kullanılan kimi test yöntemleridir. 

 

1.5.1. Bakteri Kültürü 

 

Uzun yıllar bakteri kültürü mikrobiyal teĢhis için altın standart olarak kabul 

edilmiĢtir. Periodontolojide yeni bir mikrobiyal test yönteminin etkinliğini 

kıyaslamada kullanılan referans bir yöntemdir. Kültür yöntemi ile subgingival plak 

örneklerindeki bakteriler anaerobik koĢullarda üretilmekte, sonrasında çeĢitli 

biyokimyasal ve fiziksel testlerin yardımı ile farklı Ģüpheli patojenlerin belirlenmesi 

mümkün olabilmektedir. Bu yöntemin en önemli avantajı kültüre edilen türlerin 

göreceli ve kesin sayılarının tespit edilebilmesidir. Dahası, yeni türlerin tespiti ve 

antibiyotiklere olan duyarlılıklarının belirlenmesi yalnızca kültür yöntemi ile 

yapılabilmektedir.  

 

Kültür yönteminin bazı dezavantajları vardır. Test edilecek bakterilerin canlı 

olması ve canlılıklarının korunması gerekmektedir. Periodontal patojenlerin büyük 

bir çoğunluğunu anaerob bakteriler oluĢturduğu için anaerobik kültür koĢullarının 

uygun Ģekilde hazırlanması gerekir. Örnekleme ve transfer iĢlemleri titizce 
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gerçekleĢtirilmeli ve örnek alındıktan sonra hızlı bir Ģekilde kültür iĢlemine 

geçilmelidir. Aksi takdirde aradan geçen zaman süresince toplanan bakterilerin 

canlılıklarını yitirmesi ve bunun sonucunda da yanlıĢ sonuçlar elde edilmesi söz 

konusudur. T. denticola ve T. forsythia gibi periodontopatojenler kültür ile tespiti 

oldukça güç olan bakterilerdir. Özellikle non-selektif medya koĢullarında anaerobik 

kültür ile ortalama 10
3 

– 10
4
 miktarının altındaki bakteriler tespit edilememekte ve 

kültür yöntemin duyarlılığı azalmaktadır. Bununla beraber kültür teknikleri özel 

laboratuar donanımı ve deneyimli personel gereksinimi yüzünden pahalı bir yöntem 

olarak kabul edilebilir.  

 

1.5.2. Ġmmünolojik Yöntemler 

 

Ġmmünolojik yöntemler, hazırlanmıĢ antikorların spesifik bakteri 

antijenlerine bağlanması ve oluĢan spesifik antijen-antikor reaksiyonlarının tespiti 

esasına dayanır. Direkt ya da indirekt immunoflorosan mikroskopi, akım sitometri 

(flow cytometry), ELISA, membran assay ve lateks aglütinasyon bu tip immünolojik 

yöntemlerden bazılarıdır. 

 

1.5.3. Enzimatik Yöntemler  

 

T. forsythia, P. gingivalis, T. denticola ve Capnocytophaga türleri ortak bir 

enzimatik profile sahiptir. Bu türlerin hepsi tripsin benzeri enzime sahiptirler. Bu 

enzimin aktivitesi Benzoyl-Arginine naphthylamide hydroliz (BANA) yöntemi ile 

ölçülebilmektedir. Bu amaçla plak örneklerinin hızlı bir Ģekilde incelenmesi için 

klinikte kullanılmak üzere Perioscan® adında ticari bir kit üretilmiĢtir.  

 

1.5.4. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) 

 

PCR (Polimerase Chain Reaction) yöntemi bakteriyel DNA sekanslarının 

tespitinde hızlı, kesin ve sensitif sonuçlar ortaya koymaktadır. Kültür, 

immünoflorasan ve enzimatik yöntemlerin tespit seviyesinin altında olan 

miktarlardaki bakteri varlığını tespit edebilmektedir (Ashimoto ve ark 1996). Real 

time PCR yöntemi, geleneksel PCR’a göre spesifitesi daha da yüksek bir yöntemi 

olmakla birlikte kantitasyon yapabilme imkânı sağlamaktadır. Bununla beraber, real 
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time PCR yöntemi bütün bu olumlu özellikleri taĢımakla beraber, diğer yöntemlere 

kayasla oldukça pahalı bir yöntemdir.  

 

 

1.6. Cerrahisiz Periodontal Tedavi  

 

Periodontal tedavi 4 ana fazda ele alınmaktadır. Birinci faz; baĢlangıç 

tedavisi ya da cerrahisiz periodontal tedavi fazıdır. Ġkinci periodontal tedavi fazı 

cerrahi periodontal tedavi, üçüncü faz protetik tedavi ve dördüncü faz destekleyici 

periodontal tedavidir. Periodontal hastalığa neden olan etkenlerin uzaklaĢtırılması, 

hastaya iyi bir oral hijyen kazandırılması, ileriki fazların öncesinde diĢetindeki 

mevcut enflamasyonu ve periodontal cep derinliklerini bir miktar azaltmak 

cerrahisiz periodontal tedavinin amaçları arasındadır. 

 

Periodontal tedavinin baĢarısı dental plağın ve dolayısıyla dental plakta 

bulunan patojen mikroorganizmaların ortamdan uzaklaĢtırılmasına bağlıdır. Bu 

bağlamda uygulanan anti-enfektif uygulamalar tedavinin baĢarısını doğrudan 

etkilemektedir. Anti-enfektif tedavi hem mekanik hem de kemoterapötik 

yaklaĢımları kapsar ve primer etiyolojik ajan mikrobiyal dental plak biyofilmini yok 

etmeyi ya da azaltmayı amaçlar (Haffajee ve ark 2003). 

 

Mekanik tedavi diĢ yüzeylerinden (supra/subgingival) plak ve ürünlerinin 

yanı sıra, diĢtaĢının ve diğer plak tutucu yerel etkenlerin el aletleri ya da 

sonik/ultrasonik aletler ile uzaklaĢtırılmasını içerir. Kök yüzeyi düzleĢtirmesi 

iĢlemleri de bu kapsamdadır. Mekanik tedavi uygulamalarında kullanılan el aletleri 

ile sonik/ultrasonik aletlerinin, elde edilen baĢarı açısından benzer sonuçlar ortaya 

koyduğu belirtilmiĢtir (Loos ve ark 1987). Kemoterapötik yaklaĢımlar lokal 

antimikrobiyal madde uygulamaları ve sistemik antibiyotikleri içerir. 

 

1.6.1. Sistemik Antibiyotik Uygulamaları 

 

ÇalıĢmalar mekanik tedavi ile toplam supragingival ve subgingival plak 

kütlesinin azaltıldığı ortaya koymuĢtur. Fakat bazı patojenler doku içine invaze 

olabildiklerinden veya periodontal aletlerin derin ve kompleks ceplerde etkili 
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olamaması sebebiyle kimi zaman mekanik tedavi yetersiz kalmaktadır (Luciana & 

Clay 2009). Sonuçta yalnızca mekanik tedavi ile A. actinomycetemcomitans, P. 

gingivalis, T. forsythia, F. nucleatum ve P. intermedia gibi pek çok 

periodontopatojen tam olarak periodontal ortamdan uzaklaĢtırılamayabilir (Sato ve 

ark 1993, Haffajee ve ark 1997, Chaves ve ark 2000). Özellikle inatçı veya 

tekrarlayan periodontitis, agresif periodontitis hastalarında, akut periodontal 

durumlarda (örneğin: nekrozitan ülseratif gingivitis ve periodontitis, periodontal 

apse) sistemik antibiyotik uygulamalarının destekleyici bir etkinlik ortaya koyduğu 

düĢünülmektedir (Slots & Rams 1991, Johnson & Engel 1896). 

 

Periodontal cep içerisindeki patojenlerin birden fazla antibiyotiğe karĢı 

duyarlı oluĢu, her patojenin herhangi bir antibiyotiğe aynı oranda duyarlı olmayıĢı 

ve farklı hastaların farklı periodontopatojen profillerine sahip oluĢu periodontal 

tedavide uygun antibiyotiğin seçiminde göz önünde tutulması gereken unsurlardır. 

(Luciana & Clay 2009). Uygun antibiyotiğin ve dozunun seçiminde, ilgili ajanın 

farmakolojik karakteristiği ön plana çıkmaktadır. Antibiyotik tedavisinin etkinliğini, 

ilacın antimikrobiyal spektrumu ve farmakokinetik karakteristiği ile lokal çevresel 

faktörler azaltabilmektedir (van Winkelhoff ve ark 1996). Bu faktörlerden bazıları;  

 

1-Ġlacın dokularda bağlanması, 

2-Ġlacın hedef olmayan mikroorganizmalar tarafından tutulması, degrede 

edilmesi ve de tüketilmesi sonucu patojenlerin korunması, 

3-Subgingival plak biyofilm yapısı sayesinde patojenlerin korunması 

4-Konak savunmasının etkinliği, 

5-Periodontal dokularda, kök yüzeylerinde ve ağız içinde diğer bölgelerde 

bulunan tedaviden etkilenmeyen patojenlerin varlığıdır. 

 

Sistemik antibiyotik uygulamalarının topikal antimikrobiyal uygulamalara 

kıyasla bazı avantajları vardır. Periodontal hastalıklı bölgelerin tümüne ulaĢabilmesi, 

oral mukoza ve tonsil gibi bölgelerdeki patojenlere de etki edebilmesi sistemik 

antibiyotiklerin avantajlarındandır. Ağzın çeĢitli bölgelerindeki patojenlerin ortadan 

kaldırılması sayesinde gelecekteki bakteri rekolonizasyon ve hastalığın tekrarlama 

riski de azaltılmıĢ olur. Lokal antimikrobiyal uygulamalara kıyasla, DOS’nda 

yüksek ilaç konsantrasyonlarına ulaĢılamaması, istenmeyen ilaç reaksiyonları 
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sistemik antibiyotiklerin dezavantajlarındandır. Ayrıca antibiyotiklere karĢı bakteri 

direncinin geliĢmesi sistemik uygulamaların olumsuz yönleri arasındadır (Slots 

2004). 

 

Etiyolojisinde farklı antimikrobiyal duyarlılıklardaki periodontopatojenler 

rol oynadığından, periodontitis tedavisinde kombine antibiyotik uygulaması ile 

faydalı sonuçlar elde edilebilmektedir. Antibiyotiğe karĢı dirençli kimi bakteri 

türlerinin varlığı da periodontal tedavinin baĢarısını olumsuz yönde etkileyen bir 

unsurdur (Walker 1996). Kombine antibiyotik tedavisi dirençli bakterilere karĢı 

farklı etki mekanizmalarına sahip ajanların birlikte kullanılması avantajı 

sağlamaktadır. Kombinasyon tedavisi ile kullanılan ilaçlar arasında sinerjik etki elde 

edilebilir. Örneğin; metronidazol-amoksisilin ve metronidazol-siprofloksasin 

kombinasyonları A. actinomycetemcomitans ve diğer periodontopatojenler üzerinde 

sinerjik etkiler oluĢturmaktadır (Pavicic ve ark 1992). Bununla beraber, bazı 

antibiyotiklerin beraber kullanımı antagonistik etkileĢim meydana getirir. Örneğin; 

bakteriostatik olan tetrasiklinler ile bakterisidal etkinlik gösteren penisilinlerin 

birlikte kullanımı oluĢan antagonizme bir örnektir (Elipulos 1989). 

 

Bu çalıĢmanın amacı; agresif periodontitis ve gingivitis hastalarından elde 

edilen subgingival plak örneklerinde T. forsythia, F. nucleatum ve P. intermedia 

bakterilerinin miktarlarını belirlemek, periodontal açıdan sağlıklı bireylerle 

kıyaslamak, ve birbirleriyle etkileĢim içerisinde olan bu bakterilerin subgingival 

floradan uzaklaĢtırılmasında cerrahisiz periodontal tedavi ve beraberinde kombine 

amoksisilin & metronidazol tedavisinin etkinliğini 1, 3 ve 6. aylarda 

değerlendirmektir.  
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

 

2.1. ÇalıĢma Grupları   

 

Bu çalıĢmada yer alan bireyler Selçuk Üniversitesi DiĢhekimliği Fakültesi 

Periodontoloji Anabilim Dalı Kliniği’ne tedavileri için baĢvuran gönüllü bireylerden 

oluĢmaktadır. Kendilerine çalıĢmanın amacı ve içeriği anlatılmıĢ ve çalıĢmaya 

gönüllü olarak katıldıklarına dair bilgilendirilmiĢ onay formu imzalatılmıĢtır. 

ÇalıĢmaya baĢlamadan önce Selçuk Üniversitesi DiĢhekimliği Fakültesi Etik 

Kurulu’na baĢvuru yapılmıĢ ve onay alınmıĢtır. (Etik kurul rapor no: 2007/2-4). 

 

ÇalıĢma gruplarını oluĢturan hastaların araĢtırmaya katılma kriterleri 

Ģunlardır; a) 35 yaĢın altında olmak, b) son bir yıl içerisinde herhangi bir 

periodontal tedavi görmemiĢ olmak, c) son altı ay içerisinde antibiyotik 

kullanmamıĢ olmak, d) her hangi bir sistemik hastalığa sahip olmamak, e) bayanlar 

için hamile ve laktasyon döneminde olmamak, f) sigara kullanıyor olmamak, g) 

amoksisilin veya metronidazole karĢı alerjiye sahip olmamak, h) her yarım çenede 

en az beĢ diĢ olacak Ģekilde, tüm ağızda yirmi adet daimi diĢe sahip olmak. 

 

Bu çalıĢmada, Amerikan Periodontoloji Akademisinin 1999 yılında 

yayınlamıĢ olduğu rapor doğrultusunda (Armitage 1999); klinik ve radyografik 

incelemelere dayanılarak generalize agresif periodontitis (GAP) teĢhisi konmuĢ 22, 

gingivitisli (G) 15 ve periodontal olarak sağlıklı (S) 15 olmak üzere toplam 52 

bireyden oluĢan 3 grup oluĢturulmuĢtur. (ġekil 2.1.). ÇalıĢmaya katılan 14 bayan, 8 

erkek bireyin yaĢ ortalamaları 28.3±4.4 olarak tespit edilmiĢtir. Bu gruplardan 

subgingival bakteri plağı örneklemeleri yapılmıĢ ve klinik periodontal 

değerlendirmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. G grubundaki hastalara da çalıĢma dıĢında 

gerekli periodontal tedavi uygulanmıĢtır. 
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ġekil 2.1. ÇalıĢmanın birinci kısmını oluĢturan gruplar 

 

ÇalıĢmanın ikinci kısmında ise, GAP grubundaki bireylere iki farklı tedavi 

uygulanmıĢ olup, uygulanan tedavi Ģekline göre SRPab ve SRP olmak üzere 2 gruba 

ayrılmıĢtır. SRP grubundaki bireylere yalnızca cerrahisiz periodontal tedavi 

uygulanır iken, SRPab grubundaki bireylere cerrahisiz periodontal tedavi ile eĢ 

zamanlı sistemik kombine antibiyotik tedavi yapılmıĢtır (ġekil 2.2.). Her iki 

gruptaki hastalara tedavi öncesinde ve tedavi sonrası 1, 3 ve 6. aylarda subgingival 

plak örneklemeleri yapılmıĢ ve klinik periodontal verileri kaydedilmiĢtir (ġekil 2.2.).  

 

                 
 

ġekil 2.2. Generalize agresif periodontitis gruplarında zamana göre yapılan 

iĢlemler. 

 

2.2. Klinik Periodontal Değerlendirmeler 

 

ÇalıĢma gruplarındaki hastalara subgingival plak örneklemeleri ve klinik 

periodontal değerlendirmeler kapsamında;  sondlama cep derinliği (SCD), klinik 

Generalize Agresif Periodontitis (GAP)    Gingivitis (G)         Sağlıklı  (S) 

               (n=22)                                                (n=15)                       (n=15) 

Subgingival Plak Örneklemesi 

Klinik Periodontal Değerlendirmeler 

 

- Subgingival Plak  

   Örneklemesi 
- Klinik Periodontal  

   Değerlendirmeler 

Tedavi 

AĢaması 
- Subgingival Plak  

   Örneklemesi 

- Klinik Periodontal  

   Değerlendirmeler 

0 1.ay 3.ay 6.ay GAP 

(n=22) 
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ataĢman seviyesi (KAS) gingival indeks (Löe & Silness, 1963), plak indeksi (Silness 

& Löe 1964). Gruplardaki hastalara subgingival plak örneklemesi ve klinik 

periodontal değerlendirmeler cerrahisiz periodontal tedavi öncesi ve sonrası 1, 3 ve 

6. aylarda gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

2.2.1. Sondlama Cep Derinliği 

 

Serbest diĢeti kenarı ile periodontal sulkus/cep tabanı arasındaki mesafe 

Williams periodontal sondu kullanılarak diĢlerin vestibül ve palatinal yüzeylerinde 

mezial, orta ve distal olmak üzere, her bir diĢin altı yüzeyinden ölçüldü.  

 

2.2.2. Klinik AtaĢman Seviyesi 

 

 Mine-sement sınırından periodontal sulkus/cep tabanı arasındaki mesafe 

Williams


 periodontal sondu ile diĢlerin vestibül ve palatinal/lingual yüzeylerinde 

mezial, orta ve distal olmak üzere, her bir diĢin altı yüzeyinden ölçüldü.  

 

2.2.3. Plak Ġndeksi (Silness ve Löe 1964) 

 

Plak indeksi değerleri her bir diĢ için mezial, distal, vestibül ve palatinal 

olmak üzere toplam dört yüzeyden elde edildi. Bu dört değerin aritmetik ortalaması 

alınarak her bir diĢe ait plak indeks skoru belirlendi. Skorlama Ģu kriterlere göre 

yapıldı: 

  

0: DiĢ yüzeyinde bakteri plağı mevcut değil. 

 1: DiĢ yüzeyinde bakteri plağı gözle görülmemekte fakat, sondlama 

sonucunda sondun ucunda bakteri plağı tespit edilmektedir. 

 2: DiĢin gingival üçlüsündeki bakteri plağı varlığı gözle görülmektedir. 

 3: DiĢin gingival üçlüsünü aĢacak derecede ve interdental alanlarda bakteri 

plağı mevcuttur. 

 

 

                                                 

 Hu-Friedy, Chicago, Illionis, USA. 
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2.2.4. Gingival Ġndeks (Löe ve Silness 1963) 

 

Mevcut diĢlerin mezial, distal, vestibül ve lingual yüzeylerindeki komĢu 

diĢetleri incelendi. Değerlendirmeler Ģu kriterlere göre yapıldı: 

0: Sağlıklı diĢeti 

 1: Hafif derecede enflamasyon bulguları mevcut. Sondlama iĢleminden sonra 

kanama yok. 

 2: Orta derecede enflamasyon, ödem ve hiperemi mevcut. Sondlamada 

kanama var. 

 3: ġiddetli derecede enflamasyon, ödem hiperemi söz konusu. Spontan 

kanamaya yatkınlık var. 

 

2.3. Örnekleme Alanlarının Belirlenmesi 

 

Hastalardan tedaviye baĢlamadan önce subgingival plak örneklemesi 

yapılmıĢtır. Her hastanın; her yarım çenesindeki bir diĢin bir yüzeyinden olmak 

üzere toplam 4 bölgeden örnekleme yapıldı ve örnekler havuzlandı. Örneklemenin 

yapılacağı diĢler olarak 1.molar diĢlerin en fazla cep derinliğine sahip (GAP grubu 

için ≥6 mm) bölgesi seçildi. Birinci molar diĢ eksikliğinde 2. molar diĢler örnekleme 

için seçildi. Subgingival bakteri plağı örneklemeleri GAP hastalarında tedavi sonrası 

1, 3 ve 6. aylarda aynı bölgelerde tekrarlandı. 

 

2.4. Subgingival Bakteri Plağı Örneklemesi 

 

Subgingival plak örneklemeleri klinik ölçümler yapılmadan önce steril 

periodontal küretler ile yapıldı. Örneklemenin yapılacağı diĢe komĢu bölge steril 

pamuk tamponlar, tükürük emici yardımı ile salyadan izole edildi. Hava-su spreyi 

ile diĢ yüzeyindeki tükürük uzaklaĢtırıldı. Supragingival plak küretler ile 

uzaklaĢtırıldı. Subgingival plak örneklemesi steril periodontal küret periodontal 

cebin en derin bölgesine yerleĢtirilerek, diĢetinin kanamamasına dikkat edilerek 

nazikçe, tek hamlede yapıldı. Subgingival plak örnekleri 2 ml fosfatla tamponlanmıĢ 

salin içeren (PBS) Eppendorf tüplerine aktarıldı ve mikrobiyolojik analizin 

yapılacağı güne kadar -80
o 
C de saklandı. 
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2.5. Cerrahisiz Periodontal Tedavi 

 

Periodontal tedavi aĢamasında SRP ve SRPab gruplarındaki hastalara ilk 

seansta tüm ağza ultrasonik aletler

 ve universal küretler


 ile diĢ yüzeyi temizliği 

yapıldı. Sonrasında polisaj lastiği ve temizleme patları ile polisaj iĢlemi uygulandı. 

Aynı seansın sonunda bireylere Modifiye Bass diĢ fırçalama tekniği ve ara yüz 

temizleme iĢlemleri ayrıntılı olarak anlatıldı. Sonraki seanslarda 3 mm’yi aĢan 

periodontal cep olan bölgelere lokal anestezi altında Gracey

 küretler ile kök yüzeyi 

düzleĢtirmesi iĢlemi uygulandı. Periodontal cep alanları kök yüzeyi düzleĢtirmesi 

iĢlemi sırasında klorheksidin glukonat (%0.2) ile en az üç sefer irrige edildi (ġekil 

2.3.). Kök yüzeyi düzleĢtirmesi iĢlemleri her bir çene bir seans olmak üzere toplam 

iki seansta, aynı hafta içerisinde tamamlandı. Her bir seansta hastanın ağız bakımı 

uygulamaları kontrol edildi ve gerekli görüldüğünde tekrar bilgilendirmeler yapıldı.  

 

SRPab grubuna kök yüzeyi düzleĢtirme iĢlemleri ile eĢ zamanlı kombine 

antibiyotik tedavisi uygulandı (Amoksisilin 500mg. 3x1, Metronidazol 500 mg 3x1) 

(ġekil 2.3.). Bu bağlamda, bu grubundaki hastalar kök yüzeyi düzleĢtirmesi 

iĢlemlerinden 24 saat önce antibiyotik almaya baĢlatıldılar. 

 

 

ġekil 2.3. Generalize agresif periodontitis gruplarına (SRP ve SRPab) uygulanan 

tedaviler 

 

                                                 

 Stalec, Suprasson P5 Booster, France. 


 U-15-30, H6-7, Hu-Friedy, USA. 


 Gracey, SG 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, Hu-Friedy, USA. 

 

SRP 
Grubu 

(n=10) 

SRBab 

Grubu 

(n=12) 

- DiĢ yüzeyi temizliği 

- Oral hijyen motivasyonu 

- Subgingival klorheksidin glukonat 

irrigasyonu+Kök yüzeyi düzleĢtirmesi 

- DiĢ yüzeyi temizliği 

- Oral hijyen motivasyonu 

- Subgingival klorheksidin glukonat 

irrigasyonu+Kök yüzeyi düzleĢtirmesi 

: 

: + 
  

Amoksisilin+Metronidazol 

(500 mg, 3 adet/gün x 7) 
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2.6. Subgingival Bakteri Plağı Örneklerinin Analizi 

 

Mikrobiyolojik analizler Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, 

Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuarı’nda real time PCR yöntemi ile ticari kitler 

kullanılarak yapıldı. 

 

2.6.1. Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum 

DNA Ġzolasyonu 

 

Genomik DNA izolasyonu için ticari bir kit olan Qiagen DNeasy Blood & 

Tissue Kit


 kullanıldı. Ġzolasyon üretici firmanın talimatlarına göre yapıldı. 

Örnekler, 180µl Buffer ATL içeren 1.5 ml’lik bir tüpe alındı ve süspansiyon haline 

getirildi. Üzerine 20µl Proteinase K eklendi ve vortekslendi. Bir saat süre ile 

56
º
C’de ara ara vorteksleyerek çözülmesi beklendi. Tüpün kenarındaki damlacıkları 

aĢağıya indirmek için kısa bir santrifüj uygulandı. Örneğin, üzerine 200µl Buffer AL 

eklendi ve 15 saniye vortekslenip 70
º
C’de 10 dk. beklendi. Tüpün kenarındaki 

damlacıkları indirmek için kısa bir süre santrifüjlendi. Örneğin, üzerine 200µl %96 

etanol eklendi ve 15 saniye vortekslendikten sonra kısa bir süre santrifüj edildi. BeĢ 

dakika bekledikten sonra QIAamp Spin kolonu 2 ml’lik temiz bir tüpe yerleĢtirildi 

ve elde edilen karıĢım spin kolona aktarıldı. 

 

Kolonun kapağı kapatılıp 8000 rpm’de 1 dk. santrifüj edildi ve sıvının 

biriktiği toplama tüpü atıldı. QIAamp Spin kolonu ise 2 ml’lik temiz bir toplama 

tüpüne yerleĢtirildi. Kolonun kapağı açılıp tüpün çeperine değmeden 500 µl Buffer 

AW1 eklendi ve 8000 rpm’de 1 dk. santrifüj edildi. Sıvı biriken toplama tüpü atıldı 

ve QIAamp Spin kolon 2 ml’lik yeni bir toplama tüpüne yerleĢtirildi. Kolonun 

kapağı açılıp tüpün çeperine değmeden 500µl Buffer AW2 eklendi ve 13000 rpm’de 

3 dk. santrifüj edildi. Sıvı biriken toplama tüpü atıldıktan sonra kolon yeni bir 

toplama tüpüne tekrar yerleĢtirildi ve 13000 rpm’de 1 dk. tekrar santrifüjlendi. 

 

Sıvı biriken toplama tüpü atıldı ve QIAamp Spin kolon 1.5 ml’lik 

mikrosantrifüj tüpüne yerleĢtirildi. Üzerine 200 µl Buffer AE eklendi ve oda 

                                                 


 Qiagen, Hilden, Germany. 
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sıcaklığında 1 dk. bekledikten sonra 8000 rpm’de 1 dk. santrifüj edildi. Son aĢamada 

Spin kolon atılarak tüpte biriken sıvı PCR çalıĢması için -20ºC’de saklandı. 

 

2.6.2. PCR 

 

F. nucleatum, T. forsythia ve P. intermedia bakterilerinin DNA’sının 

çoğaltılması amacıyla PCR tekniği kullanıldı. Bu teknikte 50 μl’lik reaksiyon hacmi 

içinde 100 ng DNA, 1,25 ünite (U)  Taq polimeraz enzimi, 5 μl 10X PCR tamponu 

(reaksiyon içinde konsantrasyonu 1X), 5 μl 2mM dNTP, 25 pmol/μl 

konsantrasyonunda uygun primerler bulunmaktaydı. F. nucleatum ve T. forsythia 

bakterileri için 3mM P. intermedia bakterisi için 1 mM MgCl2 bulunmaktaydı. 

KarıĢım üzerine ddH2 O eklenerek hacim 50 μl’ye tamamlandı. 

 

Üç reaksiyonda da 5 dakika 95 
0
C’de baĢlangıç denatürasyon sıcaklığı, 60 

0
C 

1 dakika bağlanma ve 72 
0
C’de 7 dakika son uzama sıcaklığı kullanılmıĢtır. Çizelge 

2.1., her bir reaksiyon için kullanılan primer çiftlerini, çoğaltılan hedef bölgeleri, her 

bölge için uygun PCR sıcaklıklarını (sırasıyla denatürasyon, primerlerin bağlanması 

ve uzama için gerekli sıcaklıklar) ve PCR döngü sayılarını içermektedir.  

 
 

Çizelge 2.1. PCR koĢulları 

 

Çoğaltılan bölge Primerler Reaksiyon koĢulları 
Döngü 

sayısı 

F. nucleatum 
Sense 

Antisense 

95 
0
C 60 sn 

60 
0
C 60 sn 

72 
0
C 60 sn 

35 

T. forsythia 
Sense 

Antisense 

95 
0
C 60 sn 

60 
0
C 60 sn 

72 
0
C 60 sn 

35 

P. intermedia 
Sense 

Antisense 

95 
0
C 60 sn 

60 
0
C 60 sn 

72 
0
C 60 sn 

35 
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 2.6.3. PCR Amplifikasyonlarının Topo-XL Vektörlerine Klonlanması 

 

Kantitasyon çalıĢmalarını yapmak için klonlama prosedürü kullanılarak 

hedef bakterilerdeki çoğaltılmıĢ bölgeler klonlandı. F. nucleatum, T. forsythia ve P. 

intermedia’dan elde edilen pozitif PCR amplikonları ayrı ayrı farklı plasmid 

vektörlere sokulmuĢtur; rekombinant vektörler gerekli özellikleri taĢıyan 

Escherichia coli’ye transforme edilmiĢtir. Ġnseriyon, restriksiyon enzim analizi ve 

agaroz jel elektroforeziyle doğrulanmıĢtır. Plasmidler, plasmid saflaĢtırma kitleri ile 

saflaĢtırılmıĢıtr. Ġzole edilen plasmidler çoklu seyreltme spektrofotometri ile 

sayılmıĢ ve moleküler kütle hesaplanarak temel alınmıĢtır. Hedef DNA’nın ölçümü 

önceki standartlara göre 10
2
’ den 10

8
’e kadar olan plasmid kopyalarının bir dizi 10 

kat seri dilüsyonlar yapılmıĢıtr. Duplikelerde ve ortalama değerlerde kullanılan 

plasmid standartlar ve klinik örnekler baktreiyel yükün hesaplanmasında 

kullanılmıĢtır. AĢağıda bu iĢlemlerin sırasıyla dökümü yer almaktadır. 

 

PCR sonucu elde edilen amplifikasyon ürünleri Topo-XL vektörüne, üretici 

firmanın Topo-XL PCR Cloning

 kiti içerisinde bulunan kullanma kitapçığındaki 

yöntem izlenerek klonlandı. Elde edilen PCR ürünleri %1’lik agaroz jele 

yüklenerek, jelin yürütülmesinden sonra jel ekstaksiyonu yapıldı. 0,5 g agaroz 50 ml 

1X TAE tamponuyla karıĢtırıldı. Mikrodalga fırında agaroz eriyene kadar ısıtıldı. 

Fırından çıkarıldı ve 3 dakika soğuması için beklendi. 30 µl kristal violet boyası 

eklendi ve karıĢtırıldı. Tarak jel tabağına yerleĢtirildi ve jel döküldü. Jel donduğunda 

tarak çıkarıldı ve üzerini kaplayacak kadar 1X TAE tamponu eklendi. 40 µl PCR 

amplifikasyon ürünü 8 µl 6X kristal violet yükleme tamponu ile karıĢtırıldı ve 

jeldeki kuyucuklara yüklendi. 80 voltta 30-40 dk. yürütüldü. Beyaz ıĢık altında jelde 

bulunan DNA bantları görüntülendi. Ġstenilen bant bistürü yardımıyla jelden kesilip 

çıkarıldı. Çıkarılan parça küçük parçacıklara bölünerek 1,5 ml’lik bir ependorf 

tüpüne kondu. Üzerine jelin hacminin (1 mg yaklaĢık 1 µl gelmekte) 2,5 katı kadar 

6,6 M Sodyum iyodür solüsyonu eklendi ve vortekslendi. 50°C’de jel tamamen 

eriyene kadar inkübasyona bırakıldı. Oda sıcaklığında toplam hacmin 1,5 katı kadar 

bağlama tamponu (binding buffer) eklendi ve vortekslendi. Elde edilen karıĢım 

                                                 

 Invitrogen, California, USA. 
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SNAP pürifikasyon kolonuna yüklendi. Oda sıcaklığında 2000-3000 rpm’de 30 

saniye santrifüj edildi. Altta kalan sıvı atıldı ve SNAP pürifikasyon kolonuna 400 µl 

1X yıkama solüsyonu eklendi. Oda sıcaklığında 2000-3000 rpm’de 30 saniye 

santrifüj edildi. Altta kalan sıvı atıldı ve SNAP pürifikasyon kolonuna 800 µl 1X 

yıkama solüsyonu eklendi. Altta kalan sıvı atıldı ve SNAP pürifikasyon kolonu boĢ 

olarak maksimum hızda 2 dakika santrifüj edildi. 40 µl Tris-EDTA (TE) tamponu 

filtrenin tam ortasına gelecek Ģekilde pipetlendi ve 1 dakika oda sıcaklığında 

inkübasyona bırakıldı. Oda sıcaklığında maksimum hızda santrifüj yapılarak DNA 

dilüe edildi. Jelden pürifikasyonu yapılan PCR ürününden 4 µl ve kanamisin direnç 

geni taĢıyan PCR-XL-TOPO vektöründen 1 µl, 1,5 ml’lik steril bir ependorf 

tüpünde karıĢtırıldı. 5 dakika oda sıcaklığında inkübasyona bırakıldı. Ġnkübasyon 

sonrası 1 µl 6X TOPO Cloning Stop solüsyonu eklendi ve oda sıcaklığında 

karıĢtırıldı. Tüpün çeperlerindeki sıvının aĢağı çökmesi için hafifçe santrifüj edildi 

ve tüp buz üzerine kondu. 

 

2.6.4. Transformasyon 

 

Klonlama reaksiyonu ürününden 2 µl’yi “One Shot Competent” E. coli 

hücrelerine eklendi ve dikkatlice karıĢtırıldı. Buz üzerinde 30 dakika inkübasyona 

bırakıldı. Ġnkübasyon sonrası 42°C’de 30 saniye ısı Ģoku yapıldı. 30 saniye 

sonrasında tüp hemen buz üzerine kondu ve 2 dakika inkübasyona bırakıldı. 

Hücrelerin üzerine 250 µl S.O.C medyumu eklendi. 37°C’de 1 saat inkübasyona 

bırakıldı. Daha önceden hazırlanmıĢ 50 µg/ml kanamisin içeren katı LB (Bacto 

pepton, Bacto yeast extract agar, NaCl) besiyerine 50-150 µl hücre yayıldı. 37°C’de 

1 gece inkübasyona bırakıldı. 

 

2.6.5. Topo Klonlaması sonrası plazmid ekstraksiyonu ve Klonların Analizi 

 

Büyüyen koloniler steril bir kürdan yardımıyla kanamisin içeren 2 ml sıvı 

LB besiyerine aktarıldı. 37°C’de bir gece inkübasyona bırakıldı. Plazmid DNA 

ekstraksiyonu, üretici firmanın Plazmid DNA Purification

 kiti içerisinde bulunan 

kullanma kitapçığındaki yöntem izlenerek yapıldı. 37°C’de bir gece büyütülen 

                                                 

 Macherey-Nagel, Germany. 
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kolonilerin 50 µl’si, pozitif klonların tekrar büyütülüp sonraki çalıĢmalarda 

kullanılabilmesi amacıyla dondurularak saklanmak üzere ayrı ayrı tüplere üzere 

ayrıldı. Kalan hücreler 30 saniye 11000 rpm’de santrifüj edilerek çöktürüldü ve üstte 

kalan besiyeri atıldı. Hücreler 250 µl RNaz içeren A1 tamponu ile tekrar süspanse 

edildi. 250 µl A2 tamponu eklenip iyice karıĢtırıldı ve 5 dakika oda sıcaklığında 

inkübasyona bırakıldı. 300 µl A3 tamponu eklenip, karıĢtırıldı ve 11000 rpm’de 10 

dakika santrifüj edildi. Santrifüj sonrası pelet atıldı ve süpernatan NucleoSpin 

kolonuna aktarıldı. 11000 rpm’de 1 dakika santrifüj edildi. Filtreden geçen sıvı atıldı 

ve 600 µl A4 yıkama tamponu eklendi. 11000 rpm’de 1 dakika santrifüj edildi. 

Filtreden geçen sıvı atıldı ve 11000 rpm’de 2 dakika santrifüj edildi. vKolon 1,5 

ml’lik steril bir ependorf tüpüne kondu ve üzerine 50 µl AE elüsyon tamponu 

eklendi. Oda sıcaklığında 1 dakika inkübasyona bırakıldı ve 11000 rpm’de 1 dakika 

santrifüj edilerek plazmid DNA elüsyonu yapıldı. 

 

2.6.6. Elde Edilen Plazmidlerin Jelde Görüntülenmesi ve Analizi 

 

 Elde edilen plazmidlerin jelde görüntülenmesi için 5 g agaroz 50 ml 1XTBE 

tamponuyla karıĢtırılıp %1 agaroz jel hazırlandı. Mikrodalga fırında agaroz eriyene 

kadar ısıtıldı. Fırından çıkarıldı ve 3 dakika soğuması için beklendi. Etidyum 

bromür boyası eklenip karıĢtırıldı. Tarak jel tabağına yerleĢtirilip jel döküldü. Jel 

donduğunda tarak çıkarılıp üzerini kaplayacak kadar 1X TBE tamponu eklendi. 5µl 

plazmid DNA 1µl 6X kristal violet yükleme tamponu ile karıĢtırıldı ve jeldeki 

kuyucuklara yüklendi. 100 voltta 1 saat kadar yürütüldü. Ultraviyole ıĢığı altında 

DNA bantı görüntülendi. Uygun boydaki (vector+PCR ürünü) plazmid DNA’sına 

sahip pozitif koloniler jelde tespit edildi. 

 

2.6.7. Pozitif Kolonilerin Dondurulması ve Saklanması 

 

Jelde uygun boyda plasmid DNA’sı tespit edilen kolonilerden daha önce 

ayrılan 50 µl hücre süspansiyonu 1,75 ml kanamisin içeren LB medyumunda 

37°C’de 1 gece büyütüldü. Hücrelerin üzerine %10 gliserol (200 µl) eklenip -

80°C’de saklandı. 
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2.6.7. DNA Dizi Analizi 

 

TOPO-XL vektörüne klonlama yapıldıktan sonra üretici firmanın Big Dye 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing 


 kiti içerisinde bulunan kullanma kitapçığındaki 

yöntemler izlendi (Çizelge 2.2, 2.3.). 

 

Çizelge 2.2. DNA dizi analizinin PCR reaksiyonunun içeriği 

 

Reaksiyon Ġçeriği Volüm 

Big Dye KarıĢımı 8 µl 

Primer**  4 µl 

DNA  1-8 µl 

ddH2O  X*µl 

 
* X: Toplam Hacmi 20 µl’ye tamamlayacak kadar. 

** Vektör DNAsı içinden uygun üniversal primer seçilir. 

  

 

 Çizelge 2.3. DNA dizi analizinin PCR reaksiyonunun Ģartları 

 

96°C 30 saniye  

96°C 10 saniye  

30 siklus 50°C 5 saniye 

60°C 4 dakika 

 
*Sekans PCR’ı sonrasında sekans temizlemesi yapılır ve sekans 

cihazına yüklenir. 

            

2.6.8. Real Time PCR Yöntemi ile Kantitasyon 

 

ÇalıĢmadaki PCR için gerekli bütün primerler Ocimum, Oligo Synthesis 

Report, (Hollanda) tarafından sentezlenmiĢtir. Prob dizileri de bu firmadan temin 

                                                 


  Applied Biosystems, Fostercity, USA. 
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edilmiĢ olup problar FAM boyası ile iĢaretlenmiĢtir. PCR çalıĢmalarında Light 

Cycler  TaqMan Master


 kiti kullanılmıĢtır (Çizelge 2.4, 2.5, 2.6.). 

 

Çizelge 2.4. Real time PCr reaksiyon içeriği 

 
Reaksiyon Ġçeriği Volüm 

Mix 4 µl 

Forward Primer 

Reverse Primer 

Probe 

1 µl 

1 µl 

1 µl 

DNA  6 µl 

ddH2O  7 µl 

 

 

Çizelge 2.5. PCR primer ve prob dizileri 

 

 

PCR çalıĢmaları Roche LightCycler

 real time PCR cihazında yapılmıĢtır. 

 

 

                                                 


 Roche, Germany. 

 Light Cycler 1.2, Roche, Germany. 

Primer no Primer dizisi (5’ → 3’) Prob 

F. nucleatum 

SENSE 

CGC AGA AGG TGA AAG 

TCC TGT 
 

ACT TTG CTC CCA AGT AAC ATG 

ATG GAA CAC GAG 
F. nucleatum 

ANTISENSE 

TGG TCC TCA CTG ATT 

CAC ACA 

T. forsythia 

SENSE 

ATC CTG GCT CAG GAT 

GAA  CG 
 

ATG  TAA  CCT GCC CGC AAC AGA 

GGG ATA AC 
T. forsythia 

ANTĠSENSE 

TAC GCA TAC CCA TCC 

CCA A 

P. intermedia 

SENSE 

CCA CAT ATG GCA TCT 

GAC GTG 
 

ACT TGT AAG ATA GGC ATG CGT 

CCC ATT AGC TA 
P. intermedia  

ANTISENSE 

TCA ATC TGC ACG CTA 

CTT GG 
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Çizelge 2.6. PCR koĢulları 3 bakteri DNA’sının da kantitatif olarak çoğaltılmasında 

yukarıdaki PCR koĢulları kullanılmıĢtır. 

 

95 °C 10 dakika  

95 °C 30 saniye 

40 döngü 60 °C 60 saniye 

40 °C 40 saniye 

 

2.7. Verilerin Ġstatistiksel Analizi 

 

Bu çalıĢmaya ait veriler paket program (SPSS 2007) kullanılarak analiz 

edildi. Bakteri miktarları logaritmik (Log) verilere dönüĢtürülerek istatistiksel olarak 

incelendi.  Uygulanacak istatistiksel analizin tespit edilmesi adına verilerin normal 

dağılım gösterip göstermediğini değerlendirmek için Kolmogorov Smirnov testi 

yapıldı. GAP, G ve S gruplarında, normal dağılım gösteren verilerin varlığında tek 

yönlü varyans analizi ve ikili karĢılaĢtırmalar için Scheffe yöntemi kullanıldı. 

Normal dağılım göstermeyen veriler için parametrik olmayan Kruskal Wallis H testi 

uygulandı. 

 

SRP ve SRPab gruplarında aylara göre grup içi değerlendirmelerde, normal 

dağılım gösteren veriler için parametrik bağımlı iki örnek t-testi, normal dağılım 

göstermeyen verilerde ise non-parametrik Wilcoxon testi kullanıldı. SRP ve SRPab 

gruplarında, klinik ve mikrobiyolojik parametrelerin baĢlangıca göre değiĢimlerinin 

birbiriyle değerlendirilmesi amacıyla Friedman testi uygulandı. OluĢturulan 

tablolarda benzerlikler ve farklılıkları belirtmek adına harflendirme yapıldı. Test 

sonuçlarının değerlendirilmesi 0.05 anlamlılık düzeyine göre yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

3. BULGULAR 

 

ÇalıĢmanın birinci kısmında 22 generalize agresif periodontitisli (GAP), 15 

gingivitisli (G) ve 15 periodontal olarak sağlıklı (S) bireylerden oluĢan üç grup 

oluĢturulmuĢtur. Bu üç grup klinik periodontal parametreleri ve subgingival F. 

nucleatum, P. intermedia ve T. forsythia miktarları değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmanın 

ikinci kısmını GAP hastalarının baĢlangıç ve cerrahisiz periodontal tedavi sonrası 1, 

3 ve 6. aylardaki klinik periodontal değerlendirmeleri ve ilgili bakterilerin analizleri 

oluĢturmaktadır. 

 

3.1. GAP, G ve S Gruplarına Yönelik Ġncelemeler 

 

3.1.1. GAP, G ve S Gruplarında Tüm Ağızdaki Periodontal Durum 

 

GAP, G ve S gruplarında tüm ağız klinik periodontal parametrelerin 

ortalamaları ve standart sapmaları Çizelge 3.1.’de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.1. GAP, G ve S gruplarındaki klinik periodontal veriler. 

 

Grup n 
SCD 

Ort±Ss(mm) 
Gi PĠ 

GAP 22 4.79±1.24 1.78± 0.34 1.84± 0.27 

G 15 1.81± 0.32 1.53± 0.44 1.83± 0.22 

S 15 1,38± 0.26 1.19± 0.25 1.1± 0.17 

   

 

3.1.2. GAP, G ve S Gruplarında Örnekleme Yapılan Bölgelerdeki Subgingival 

F. nucleatum, P. intermedia ve T. forsythia Miktarları 

 

GAP, G ve S gruplarında örnekleme yapılan alanlardaki subgingival plak 

örneklerindeki F. nucleatum, P. intermedia ve T. forsythia miktarlarının ortanca 

(median), minimum (min) ve maksimum (mak) değerleri Çizelge 3.2.’de verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.2. GAP, G ve S gruplarının F. nucleatum, P. intermedia ve T. forsythia 

miktarları 

 

Gruplar- 

Bakteri sayısı x10
4
 

Fn 

Median 

(Min-Mak) 

Pi 

Median 

(Min-Mak) 

Tf 

Median 

(Min-Mak) 

GAP 
436 

(0- 70700) 

331 

(0- 69100) 

281 

(29.5
 
-3.4600) 

G 

54.9 

(0- 61600) 

0.69 

(0.0109
 
-25.1) 

416 

(0- 4.670) 

S 
0.0112 

(0- 977) 

0.389 

(0- 14.7) 

0 

(0- 6.020) 

 

 

3.1.3. GAP, G ve S Gruplarında Örnekleme Yapılan DiĢlerdeki Periodontal 

Bulguların Ġstatistiksel Değerlendirmeleri 

 

GAP, G ve S gruplarında örnekleme yapılan alanlardaki klinik periodontal 

veriler Çizelge 3.3. de verilmiĢtir. Klinik periodontal parametreler 

değerlendirildiğinde örnekleme yapılan diĢlerde SCD, GĠ ve PĠ açısından her 3 

grubun da birbirinden farklı olduğu tespit edilmiĢtir. (p<0.001). 

 

Çizelge 3.3. GAP, G ve S gruplarının klinik periodontal parametreler açısından 

istatistiksel olarak karĢılaĢtırılması 

 

 

 

 

 

Grup n 
SCD 

Ort±Ss(mm) 
Gi PĠ 

GAP 22 7,08±1.06 (c) 2.49± 0.04(c) 2.06± 0.3(b) 

G 15 2,43± 0.45 (b) 1.91± 0.54(b) 2.31± 0.31(c) 

S 15 1,57± 0.16 (a) 1.31± 0.11(a) 1.21± 0.12(a) 

p-değeri  <0.001* <0.001** <0.001* 



 40 

3.1.4. GAP, G ve S Gruplarında Subgingival F. nucleatum, P. intermedia ve T. 

forsythia Miktarlarının Ġstatistiksel Değerlendirmeleri  

 

GAP, G ve S gruplarında subgingival F. nucleatum, P. intermedia ve T. 

forsythia miktarları değerlendirildiğinde; F. nucleatum ve T. forsythia açısından 

GAP ile G grupları benzer bulunurken, P. intermedia açısından G ile S grupları 

benzer bulunmuĢtur (Çizelge 3.4. ve Grafik 3.1.) 

 

Çizelge 3.4. GAP, G ve S gruplarında subgingival F. nucleatum, P. intermedia ve T. 

forsythia miktarlarının istatistiksel olarak karĢılaĢtırılması 

 

Grup n 
Fn 

Ort±Ss (Log) 
Pi Tf 

GAP 22 6.26± 2.12(b) 6.16± 1.95(b) 6.56± 1.09(b) 

G 15 5.38± 2.20(b) 3.96± 0.81(a) 5.98± 2.50(b) 

S 15 2.63± 2.77(a) 2.71± 2.04(a) 2.6± 3.07(a) 

p-değeri  <0.001* <0.001* 0.001** 

 
*Tek yönlü varyans analizi ve ikili karşılaştırmalar için Scheffe yöntemi kullanılmıştır. 

** Parametrik olmayan Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 
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Grafik 3.1. GAP, G ve S gruplarında subgingival F. nucleatum, P. intermedia ve T. 

forsythia miktarlarının karĢılaĢtırılması 
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3.2. GAP Gruplarında Cerrahisiz Periodontal Tedavi Sonrası Klinik Durum 

 

SRPab ve SRP gruplarına ait klinik periodontal parametre ortalamaları, 

standart sapmaları baĢlangıç, 1, 3 ve 6. ay ortalamaları Çizelge 3.5.’te verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.5. SRP ve SRPab gruplarında tüm ağız klinik periodontal parametre 

ortalamaları ve standart sapmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup Parametre 
0 

Ort±Ss 
1.ay 3.ay 6.ay 

 

 

SRPab 

(n=12) 

SCD 5.35± 0.62 2.90± 0.68 3.15± 0.84 3.23± 0.8 

KAS 4.43± 0.69 2.83± 0.62 2.93± 0.79 3.03± 0.81 

PĠ 
2.28±0.32 1.4±0.39 1.35±0.28 1.68±0.38 

GĠ 
2.13±0.38 1.36±0.44 1.34±0.31 1.48±0.39 

 

 

SRP 
(n=10) 

SCD 
5.18± 0.53 3.21±0.45 3.36± 0.57 3.47± 0.61 

KAS 4.39± 0.64 3.00± 0.43 3.21± 0.42 3.44± 0.51 

PĠ 
2.22± 0.24 1.23± 0.38 1.32±0.33 1.88±0.42 

GĠ 
2.31±0.27 1.18±0.35 1.39±0.38 1.80±0.37 
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3.3. GAP Gruplarında Cerrahisiz Periodontal Tedavi Sonrası Klinik ve 

Mikrobiyolojik DeğiĢimlerin Ġstatistiksel Değerlendirilmesi 

 

3.3.1. SRP ve SRPab Gruplarında Örnekleme Alanlarındaki Klinik 

Periodontal Parametre DeğiĢimlerinin Grup Ġçi Ġstatistiksel Değerlendirmeleri 

 

SRPab ve SRP gruplarında, baĢlangıçtaki ve cerrahisiz periodontal tedavi 

sonrası 1, 3 ve 6. aylardaki örnekleme yapılan diĢlerdeki periodontal parametre 

değerleri ve istatistiksel verileri toplu halde Çizelge 3.6. da verilmiĢtir. 

 

 

Çizelge 3.6. SRPab ve SRP gruplarında cerrahisiz periodontal tedavi sonrası grup 

içi periodontal parametre değiĢimleri 

 

 
Bütün prarmetreler açısından grup içi istatistiksel anlamlı farklılıklar gözlenmiştir 

(p<0.05). Bağımlı iki örnek t-testi kullanılmıştır. Yalnızca Gİ analizi için parametrik 

olmayan Wilcoxon testi uygulanmıştır. 

 

 

Grup Parametre 
0 

Ort±Ss 
1.ay 3.ay 6.ay p-değeri 

 

 

SRPab 

(n=12) 

SCD 7.25± 0.82(b) 4.32± 0.96(a) 4.17± 0.73(a) 4.29± 0.54(a) <0.001 

KAS 5.25± 0.82(b) 2.45± 0.9(a) 2.20± 0.7(a) 2.57± 1.14(a) <0.001 

GĠ 2.49± 0.24(c) 1.16± 0.1(a) 1.55± 0.3(b) 1.63± 0.26(b) <0.001 

PĠ 2.09± 0.26(b) 1.16±0.1(a) 1.81± 0.47(b) 1.92± 0.39(b) <0.001 

 

 

SRP 

(n=10) 

SCD 6.91± 1.31(b) 4.70± 1.03(a) 4.82± 1.14(a) 5.17± 0.88(a) <0.001 

KAS 5.01± 1.25(b) 2.70± 1.03(a) 2.82± 1.14(a) 3.27± 0.78(a) <0.001 

GĠ 2.50± 0.19(d) 1.14± 0.06(a) 1.54± 0.27(b) 1.70± 0.16(c) <0.001 

PĠ 2.04± 0.36(b) 1.19± 0.1(a) 1.80± 0.29(b) 1.84± 0.09(b) <0.001 
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Her iki grupta da SCD düzeyleri cerrahisiz periodontal tedavi sonrası 1. ayda 

baĢlangıca göre anlamlı olarak azalmıĢtır ve 6. ayda da aynı düzeyi korumuĢtur 

 

 

 

Grafik 3.2. SRP ve SRPab gruplarında grup içi SCD değiĢimleri 

 

Her iki grupta da KAS, cerrahisiz periodontal tedavi sonrası 1. ayda 

baĢlangıca göre anlamlı olarak azalmıĢtır ve 6. ayda da aynı seviyesini korumuĢtur. 

 

 

 

Grafik 3.3. SRP ve SRPab gruplarında grup içi KAS değiĢimleri 

 

Her iki grupta da GĠ skorları tedavi sonrası 1. ayda baĢlangıca göre 

istatistiksel olarak anlamlı azalmıĢtır. Hem SRPab ve hem de SRP grubunda 3 ve 6. 

aylarda 1. ay göre anlamlı artıĢlar olurken, yalnızca SRP grubunda 3. aydan 6. aya 

geçiĢte GĠ skorlarında anlamlı bir artıĢ gözlenmiĢtir. 
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Grafik 3.4. SRP ve SRPab gruplarında grup içi GĠ skor değiĢimleri. 

 

 

Her iki grupta da PĠ skorları tedavi sonrası 1. ayda baĢlangıca göre anlamlı 

olarak azalmıĢtır ve 6. ayda da aynı seviyesini korumuĢtur. 

 

 

 

Grafik 3.5. SRP ve SRPab gruplarında grup içi PĠ skor değiĢimleri 
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3.3.2. SRP ve SRPab Gruplarında Subgingival F. nucleatum, P. intermedia ve T. 

forsythia Miktarlarındaki DeğiĢimlerin Grup Ġçi Değerlendirmeleri 

 

SRPab ve SRP gruplarında aylara göre örnekleme yapılan diĢlerdeki 

subgingival F.nucleatum, P. intermedia ve T. forsythia miktarları Çizelge 3.7. de 

belirtilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.7. SRP ve SRPab gruplarında aylara göre subgingival F. nucleatum, P. 

intermedia ve T. forsythia miktarları 

 

 

Gruplar- 

Bakteri 

sayısıx10
4
 

Bakteri 

0 

Median 

(Min-Mak) 

1.ay 

Median 

(Min-Mak) 

3.ay 

Median 

(Min-Mak) 

6.ay 

Median 

(Min-Mak) 

SRPab 

(n=12) 

Fn 
436 

(0- 44600) 

18.1 

(0- 239) 

4.26 

(0- 707) 

1.65 

(0- 501) 

Pi 
199 

(0.213- 7940) 

1.47 

(0.144- 83.1) 

0.263 

(0.0181- 851) 

0.575 

(0- 389) 

Tf 
1690 

(34.6- 34600) 

1 

(0- 21300) 

16.5 

(0- 1200) 

125 

(0.446- 2810) 

 

SRP 

(n=10) 

Fn 
95.4 

(0.102- 70700) 

3.89 

(0- 8.70) 

44.6 

(1.44- 3.7100) 

13.1 

(0.912- 

478x10
6
) 

Pi 
549 

(0- 69100) 

12 

(0- 346) 

4.67 

(0- 21300) 

9.77 

(0- 107) 

Tf 
34.6 

(29.5- 3460) 

0.66 

(0.338- 42.6) 

3.09 

(0.323- 331) 

204 

(0.446- 2810) 

 

 

 

SRPab ve SRP gruplarında, baĢlangıç ve cerrahisiz periodontal tedavi 

sonrası 1, 3 ve 6. aylarda örnekleme yapılan diĢlerdeki subgingival F. nucleatum, P. 

intermedia ve T. forsythia miktarlarındaki değiĢimlerin istatistiksel verileri toplu 

halde Çizelge 3.8. da verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.8. SRP ve SRPab gruplarında cerrahisiz periodontal tedavi sonrası grup 

içi subgingival F. nucleatum, P. intermedia ve T. forsythia miktarlarındaki 

değiĢimler. 

 

Gruplar Bakteri 
0 

Ort±Ss(Log) 
1.ay 3.ay 6.ay 

p-

değeri 

SRPab 

(n=12) 

Fn 6.39± 2.21(b) 4.81± 1.63(a) 3.85± 2.52(a) 3.85± 2.11(a) 0.001* 

Pi 5.99± 1.38(b) 4.30± 0.92(a) 4.00± 1.32(a) 3.92± 1.59(a) <0.001* 

Tf 7.17± 1.00(c) 2.85± 2.78(a) 3.83± 2.93(a.b) 5.69± 1.31(b) 0.001* 

SRP 

(n=10) 

Fn 6.1± 2.11 4.27± 2.00 5.64± 1.24 5.24± 0.96 0.293 

Pi 6.37± 2.53(b) 3.85± 2.72(a) 3.51± 3.22(a) 4.60± 1.77(a) 0.008* 

Tf 5.83± 0.69(c) 4.05± 0.67(a) 4.62± 0.75(a.b) 5.83± 1.35(b.c) 0.007* 

 
*Grup içi istatistiksel anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0.05). Bağımlı iki örnek t-testi 

kullanılmıştır. T. forsythia analizi için parametrik olmayan Wilcoxon testi uygulanmıştır. 

 

Tedavi sonrası SRPab grubunda 1, 3 ve 6. aylarda subgingival F. nucleatum 

miktarında baĢlangıca göre aylarda istatistiksel olarak anlamlı azalmalar tespit 

edilmiĢtir (p<0.01). SRP grubunda tedavi sonrası baĢlangıca göre anlamlı değiĢimler 

belirlenmemiĢtir. 

 

 

Grafik 3.6. SRP ve SRPab gruplarında grup içi subgingival F.nucleatum 

miktarlarındaki değiĢimler (Bakteri reel sayıları logaritmik verilere dönüĢtürüldü). 
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Tedavi sonrası her iki grupta da subgingival P. intermedia miktarları 

açısından baĢlangıca göre anlamlı değiĢimler tespit edilmemiĢtir (p<0.01).  

 

 

Grafik 3.7. SRP ve SRPab gruplarında grup içi subgingival P. intermedia 

miktarlarındaki değiĢimler (Bakteri reel sayıları logaritmik verilere dönüĢtürüldü). 

 

Tedavi sonrası SRP gurubunda subgingival T. forsythia miktarlarında 1 ve 3. 

aylarda baĢlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı düĢüĢler olduğu tespit edilir iken, 

6. ayda ise baĢlangıçla aynı seviyeye geldiği belirlenmiĢtir (p<0.01). SRPab 

grubunda ise, subgingival T. forsythia miktarının 1. ayda baĢlangıca göre anlamlı 

azaldığı, 3 ve 6. aylarda bir miktar artıĢ gösterdiği fakat 6. ayda baĢlangıç 

seviyesinden istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde düĢük seviyede kaldığı tespit 

edilmiĢtir (p<0.01).  

 

 

Grafik 3.8. SRP ve SRPab gruplarında grup içi subgingival T. forsythia 

miktarlarındaki değiĢimler (Bakteri reel sayıları logaritmik verilere dönüĢtürüldü). 
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3.3.3. SRP ve SRPab Gruplarındaki Örnekleme Alanlarındaki Klinik 

Periodontal Parametrelerin BaĢlangıca Göre DeğiĢimin Birbirleri ile 

KarĢılaĢtırılması 

 

Her iki grup baĢlangıca göre klinik periodontal parametre değiĢimleri 

açısından kıyaslandığında; SCD ve KAS açısından 1. ayda baĢlangıca göre benzer 

değiĢimler gözlenirken, 3 ve 6. aylarda SRPab grubunda istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde daha fazla iyileĢme görülmüĢtür (p<0.05). GĠ ve PĠ açısından her iki grup 

1, 3 ve 6. aylarda benzer değiĢimler göstermiĢtir (Çizelge 3.9.). 

 

 

Çizelge 3.9. BaĢlangıca göre klinik periodontal verilerdeki değiĢimlerin gruplar 

arası karĢılaĢtırılması 

 

 
 

*Gruplar arası istatistiksel anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0.05). Çoklu karşılaştırmalar 

Friedman testi yapılmıştır. 

 

 

 
Aylara 

göre 

farklar 

SRP SRPab 
Farkların 

ortalaması 
Std Hata p-değeri 

 

SCD 

0-1.ay -2.21 -2.92 0.71 0.44 0.122 

0-3.ay -2.08 -3.07 0.98 0.43 0.035* 

0-6.ay -1.73 -2.95 1.22 0.47 0.018* 

 

KAS 

0-1.ay -2.31 -2.8 0.48 0.45 0.297 

0-3.ay -2.18 -3.04 0.85 0.41 0.038* 

0-6.ay -1.74 -2.67 0.92 0.54 0.049* 

 

GĠ 

0-1.ay -1.35 -1.32 -0.02 0.09 0.974 

0-3.ay -0.95 -0.94 -0.01 0.18 0.771 

0-6.ay -0.8 -0.85 0.05 0.15 0.418 

 

PĠ 

0-1.ay -0.84 -0.92 0.08 0.13 0.547 

0-3.ay -0.23 -0.27 0.03 0.23 0.878 

0-6.ay -0.2 -0.16 -0.03 0.17 0.847 
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Grafik 3.12. BaĢlangıca göre klinik periodontal parametrelerdeki değiĢimlerin 

gruplar arası karĢılaĢtırılması. (* p<0.05) 

 

 

3.3.4. SRP ve SRPab Gruplarındaki Subgingival F. nucleatum, P. intermedia ve 

T. forsythia Miktarlarının BaĢlangıca Göre DeğiĢimlerinin Birbirleri ile 

KarĢılaĢtırılması 

 

Gruplar arası farkları değerlendirmek amacı ile SRPab ve SRP gruplarındaki 

bakteri miktarlarının baĢlangıca göre farkları kıyaslanmıĢtır (Çizelge 3.10.). Gruplar 

arası subgingival F. nucleatum miktarlarındaki farklılıklar değerlendirildiğinde; 1. 

ayda SRPab ve SRP grubunda baĢlangıca göre anlamlı düĢüĢler tespit edilmiĢtir. 

Tedavi sonrası 3 ve 6. aylarda baĢlangıca göre subgingival F. nucleatum 

miktarlarında SRPab grubunda SRP grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlıya 

yakın düĢüĢler belirlenmiĢtir (3. ayda p=0.088 ve 6. ayda p=0.065). P. intermedia 

miktarlarındaki değiĢimler değerlendirildiğinde her iki grupta da 1, 3 ve 6. aylarda 

baĢlangıca göre istatistiksel olarak birbirine benzer düĢüĢler gözlenmiĢtir. Gruplar 

arası subgingival T. forsythia miktarlarındaki değiĢimler değerlendirildiğinde; 

cerrahisiz periodontal tedavi sonrası bütün aylarda aylarda SRPab grubunda SRP 

grubuna kıyasla baĢlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha fazla düĢüĢ 

tespit edilmiĢtir. 
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Çizelge 3.10. BaĢlangıca göre Subgingival F. nucleatum, P. intermedia ve T. 

forsythia miktarlarındaki değiĢimlerin gruplar arası karĢılaĢtırılması 

 

 
Aylara göre 

Farklar 
SRP SRPab 

Farkların 

ortalaması 
Std Hata 

p-

değeri 

 

Fn 

0-1.ay -1.82 -1.58 -0.24 1.09 0.825 

0-3.ay -0.46 -2.54 2.07 1.15 0.088 

0-6.ay -0.85 -2.54 1.69 0.86 0.065 

 

Pi 

0-1.ay -2.52 -1.68 -0.83 0.97 0.4 

0-3.ay -2.86 -1.99 -0.86 1.08 0.434 

0-6.ay -1.77 -2.06 0.29 0.65 0.661 

Tf 

0-1.ay -1.78 -4.31 2.53 0.8 0.009* 

0-3.ay -1.21 -3.34 2.12 0.87 0.036* 

0-6.ay 0 -1.47 1.47 0.61 0.043* 
 

 
*Gruplar arası istatistiksel anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0.05). Friedman testi 

kullanılmıştır. 

 

 

Grafik 3.11. BaĢlangıca göre subgingival F. nucleatum, P. intermedia ve T. 

forsythia miktarlarındaki değiĢimlerin gruplar arası karĢılaĢtırılması. (* p<0.05) 
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4. TARTIġMA 

 

Periodontal olarak sağlıklı bölgelerde Gram(+) fakültatif bakteriler 

(Streptococcus ve Actinomyces türleri) baskın olarak bulunurken, az miktarda 

Gram(-) bakteri (F. nucleatum, P. intermedia, Capnocytophaga ve Veillonella alt 

türleri gibi), spiroketler ve diğer hareketli bakteriler bulunur. Gingivitis tablosu 

geliĢtiğinde; Gram(+) bakterilerin yanı sıra Gram(-) bakterilerin miktarında artıĢ söz 

konusu olur. GAP’de gözlenen periodontal doku yıkımında konak cevabının yanı 

sıra dental plak bakteri profili de önemli bir unsurdur. A. Actinomycetemcomitans, 

P. gingivalis ve T. forsythia gibi periodontopatojen bakterilerin GAP etiyolojisinde 

rol oynadığı çeĢitli kültür çalıĢmaları ile ortaya konmuĢtur (Kamma ve ark 2004). 

Tanner ve ark (2006) periodontal hastalık oluĢumunda periodontal sağlıktan 

hastalığa geçiĢte T. forsythia’nın ön plana çıkan patojenlerden biri olduğunu 

belirtmiĢtir. Ayrıca, P. intermedia sağlıklı bireylere göre gingivitisli bireylerde daha 

yüksek oranda tespit edilmiĢtir.  

 

Literatürde spesifik bakteri türlerinin periodontal hastalıkla iliĢkisini 

değerlendiren çalıĢma sayısı sınırlıdır. Periodontal olarak sağlıklı bireyler ile 

gingivitisli ve GAP’li bireylerin subgingival floralarında spesifik patojen bakteri 

miktarlarını real time PCR yöntemi ile kıyaslayan herhangi bir çalıĢmaya da 

rastlanmamıĢtır. Bu noktadan yola çıkılarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada GAP’li 

hastalarda cerrahisiz periodontal tedavi ile eĢ zamanlı sistemik antibiyotik verilen 

(SRPab) ve de verilmeyen (SRP) gruplarda 1, 3 ve 6. aylarda klinik iyileĢme ve 

subgingival florada mikrobiyolojik değiĢimler real time PCR yöntemi ile 

değerlendirilmiĢtir. 

  

Bakteriyel plak biyofilmin diĢ yüzeyinden etkin bir Ģekilde uzaklaĢtırılması 

cerrahisiz periodontal tedavinin temel amaçlarından biridir (Caffesse ve ark 1995). 

Derin periodontal ceplerin varlığı kök yüzeylerinden bakteriyel eklentilerin etkili bir 

Ģekilde uzaklaĢtırmasını güçleĢtirerek tedavi baĢarısını olumsuz etkileyebilmektedir 

(Hughes ve ark 2006). Pek çok periodontal patojen bakteri periodontal doku 

derinliklerine ilerleyebilme kapasitesine sahiptir. Saglie (1988) scanning elektron 

mikroskopisi yöntemi ile derin periodontal ceplerin epitel duvarı içine girmiĢ 

periodontopatojen bakteriler tespit etmiĢtir. Periodontal dokuların içine girebilme 
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özelliklerinden ötürü mekanik tedavi bu patojen bakterilerin etkili bir Ģekilde 

uzaklaĢtırılmasında yetersiz kalabilmektedir. Ayrıca periodontal dokuların içindeki 

bu bakterilerin tedavi sonrası rekolonizasyonda da rol oynayabilecekleri de 

düĢünülmektedir (Johnson ve ark 2008).  

  

Periodontopatojen bakteriler oral mukoza, dil, tonsiller ve salya gibi çeĢitli 

ağız içi bölgelerden de izole edilmiĢtir (Asikainen ve ark 1991, Van der Velden ve 

ark 1986). Yalnızca mekanik tedavi ile bu gibi bölgelerdeki periodontal patojenlerin 

uzaklaĢtırılamayacağı açıktır. Etkili diĢ yüzey temizliği, kök yüzey düzleĢtirmesi ve 

oral hijyen uygulamalarına rağmen, sement ve dentin tübülleri yapısında periodontal 

bakterilerin varlığı tespit edilmiĢtir (Adriaens ve ark 1988). Ağzın çeĢitli 

bölgelerinde var olan bakteriler, periodontal alanlara geçiĢ yapabilmektedir. Ayrıca 

periodontal cep derinliğinin 5 mm’den fazla olduğu bölgelere cerrahisiz periodontal 

tedavi ile etkili bir Ģekilde ulaĢabilmenin zorlaĢtığını belirten raporlar mevcuttur 

(Badersten ve ark 1984). Periodontal cep anatomisi ve furkasyon alanlarının 

kompleks yapısı gibi yerel etkenlerin varlığı tedavinin baĢarısını etkileyebilmektedir 

(Umeda ve ark 2004). Cerrahi olmayan tedaviler ile periodontal patojenlerin tam 

uzaklaĢtırılamaması sonucunda rekolonizasyon çabuk geliĢebilmektedir. Sistemik 

antibiyotik uygulamaları periodontal cep duvarına penetre olmuĢ bakterilere etki 

edebildiği gibi, oral mukoza ya da salya gibi ağzın farklı bölgelerinde yer alan 

periodontal patojenlere karĢı da etkinlik gösterebilmektedir. Bu nedenle, sistemik 

antibiyotik tedavisi, periodontal tedavi sonrası patojenlerin subgingival 

rekolonizasyonunu önleyebilmekte veya geciktirebilmektedir (Yek ve ark 2010). 

Sistemik antibiyotik uygulamalarının monoterapi Ģeklinde uygulanması yerine 

cerrahisiz periodontal tedavi ile eĢ zamanlı verilmesinin daha fazla klinik faydalar 

sağladığını belirten tarama makaleler ve raporlar vardır (Greenstein 1993, Armitage 

1996, Slots 2004). 

  

Cerrahisiz periodontal tedavi ile eĢ zamanlı sistemik antibiyotik 

uygulamalarının çeĢitli klinik faydalar ortaya koyduğunu gösteren çok sayıda 

araĢtırma mevcuttur (Guerrero ve ark 2005, Xajigeorgiou ve ark 2006, Kaner ve ark 

2007 ve Machtei & Younis 2008).  Guerrero ve ark (2005) çalıĢmalarında GAP’li 

bireylere sistemik antibiyotik uygulamaları ile eĢ zamanlı KYD uygulandığında 

klinik parametrelerde daha fazla iyileĢme olduğunu ortaya koymuĢlardır. Benzer 
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Ģekilde GAP hastalarında cerrahisiz periodontal tedavi ile eĢ zamanlı antibiyotik 

uygulamalarının klinik parametrelerdeki düzelmeler açısından faydalı sonuçlar 

ortaya koyduğunu belirten farklı çalıĢmalar mevcuttur (Winkel ve ark 1998, 

Xajigeorgiou ve ark 2006, Kaner ve ark 2007, Machtei & Younis 2008, Mestnik ve 

ark 2010) .  

  

Bu çalıĢmadan elde edilen verilere göre, cerrahisiz periodontal tedavi ile eĢ 

zamanlı sistemik antibiyotik verilen (SRPab) ve de verilmeyen (SRP) her iki grupta 

da tedavi sonrası klinik periodontal parametrelerin 1, 3 ve 6. aylarda baĢlangıca göre 

anlamlı oranda iyileĢtiği tespit edilmiĢtir. Her iki gruptaki klinik periodontal 

parametre değiĢimleri birbiri ile kıyaslandığında 1.ayda her iki grupta da baĢlangıca 

göre benzer Ģekilde iyileĢmeler görülmüĢtür. Bununla beraber 3. ve 6. aylarda 

SRPab grubunda KAS ve SCD açısından baĢlangıca istatistiksel olarak anlamlı 

düzelmeler gözlenmiĢtir. Bu durum eĢ zamanlı sistemik amoksisilin & metronidazol 

uygulamasının KAS ve SCD açısından ortaya koyduğu ilave faydanın 3 ve 6. 

aylarda ortaya çıktığını göstermektedir. 

 

Mikrobiyojik veriler açısından bu çalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre; 

GAP hastalarında cerrahisiz periodontal tedavinin subgingival F. nucleatum düzeyi 

üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiĢtir. Mestnik ve ark 

(2010) da çalıĢmalarında GAP’li bireylerde, bu çalıĢma ile uyumlu olarak, yalnızca 

cerrahisiz periodontal tedavinin post-operatif 3. ayda subgingival F. nucleatum 

miktarı azaltma açısından herhangi etkisinin olmadığını saptamıĢtır. Buna karĢın eĢ 

zamanlı kombine antibiyotik uygulanan SRPab grubunda ise tedavi sonrası 1. ayda 

subgingival F. nucleatum miktarlarının anlamlı oranda düĢtüğü görülmüĢtür. Ayrıca 

3 ve 6. aylarda da F. nucleatum miktarlarının 1. aydaki seviyesinde kaldığı tespit 

edilmiĢtir. SRPab grubunda tedavi sonrası tüm aylarda azalma gözlenmesi sistemik 

amoksisilin & metronidazol uygulamasının subgingival floradaki F.nucleatum 

üzerine olan artı etkisini ortaya koymaktadır.  

  

SRP grubunda tedavi sonrası erken dönemde subgingival T. forsythia 

miktarında anlamlı bir azalma tespit edilmiĢ, fakat sonrasında baĢlangıç seviyeye 

yükseldiği görülmüĢtür. SRPab grubunda ise tedavi sonrası daha fazla oranda 

anlamlı azalma gözlenmiĢ ve sonrasında artıĢ göstermesine karĢın baĢlangıç 
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düzeyine ulaĢmadığı belirlenmiĢtir. Bu bulgular ıĢığında, sistemik amoksisilin & 

metronidazol uygulamasının 3 ve 6 aylık dönemde subgingival T. forsythia 

rekolonizasyonu anlamlı ölçüde azalttığı ortaya çıkmaktadır. 

   

Subgingival P. intermedia miktarı açısından hem SRPab, hem de SRP 

grubunda tedavi sonrası tüm aylarda birbirine benzer Ģekilde, baĢlangıca göre 

anlamlı düĢüĢler gözlenmiĢtir. Bunun sonucunda, cerrahisiz periodontal tedavi ile eĢ 

zamanlı sistemik amoksisilin & metronidazol uygulamasının F. nucleatum ve T. 

forsythia’nın aksine subgingival P. intermedia düzeylerini azaltmada ilave bir etki 

ortaya koymadığı görülmüĢtür. Bu durum P. intermedia’nın antibiyotik direnç 

özellikleri ile açıklanabilir. P. intermedia’nın subgingival florada antibiyotiklere 

karĢı en fazla direnç gösteren bakterilerden biri olduğu bilinmektedir. Ayrıca,  P. 

intermedia’nın diğer bakteri türleri için potansiyel bir antibiyotik direnç geni 

kaynağı olabileceği düĢünülmektedir (Duncan 2003). 

  

Her iki grupta çalıĢma süresince mikrobiyolojik değiĢimlerin birbirleri ile 

kıyaslaması yapıldığında farklılık yalnızca T. forsythia’da gözlenmiĢtir. F. 

nucleatum miktarındaki azalma erken dönemde aynı iken, 3. ve 6. aylarda 

antibiyotik verilen hastalarda F. nucleatum miktarlarının anlamlıya yakın derecede 

göreceli olarak daha da azaldığı gözlenmiĢtir (p<0.06). Subgingival P. intermedia 

miktarları açısından her iki grupta da tedavi sonrası benzer Ģekilde azalmalar 

gözlenmiĢ olup, SRPab grubunda beklenenin aksine daha fazla azalma tespit 

edilmemiĢtir. Sonuç olarak, sistemik amoksisilin & metronidazol uygulamasının 

incelenen bu üç bakteri arasında P. intermedia’nın aksine F. nucleatum ve T. 

forsythia miktarı üzerine anlamlı oranda etki ettiği sonucuna varılmıĢtır.  

  

Elde edilen klinik ve mikrobiyolojik bulgular birlikte ele alındığında; her iki 

grupta tedavi sonrası erken dönemde klinik ve mikrobiyolojik açıdan benzer 

sonuçlar görülmüĢtür. Tedavi sonrası 3. ve 6. aylarda SRPab grubunda hem KAS ve 

SCD, hem de subgingival T. forsythia ve F. nucleatum (p<0.06) miktarları SRP 

grubuna göre anlamlı oranda daha fazla azalmıĢtır. Antibiyotik verilen gruptaki 3. 

ve 6. aylardaki KAS ve SCD’ndeki düzelmeler subgingival T. forsythia ve F. 

nucleatum miktarlarının daha fazla baskılanması ile iliĢkili olabilir. BaĢka bir 

deyiĢle antibiyotik uygulanan grupta 3. ve 6. aylardaki KAS ve SCD’ndeki 
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düzelmeler F. nucleatum ve T. forsythia bakterilerinin bu aylardaki 

rekolonizasyonlarının baskılanması ile iliĢkili olabilir. Bu çalıĢmayla uyumlu olarak, 

Yek ve ark (2010) GAP hastalarında cerrahisiz periodontal tedavi ile eĢ zamanlı 

sistemik amoksisilin & metronidazol uygulamasının, ilave klinik ve mikrobiyolojik 

faydalar ortaya koyduğunu, özellikle subgingival T. forsythia rekolonizasyonu 

baskıladığını ve bunun sonucunda tedavinin uzun dönem baĢarısında bunun 

etkisinin olabileceğini vurgulamıĢlardır. Bakteriyel rekolonizasyonu değerlendiren 

diğer bir çalıĢmada agresif periodontitisli bireylerde cerrahisiz tedavi ile eĢ zamanlı 

sistemik antibiyotik uygulamasından sonra A. Actinomycetemcomitans, P. 

gingivalis, T. denticola, P. intermedia, ve T. forsythia bakterilerinin 3. ve 6. 

aylardaki rekolonizasyon seviyeleri değerlendirilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre 

incelenen bütün türler 3. ve 6. aylarda rekolonize olma eğilimi göstermiĢtir (Johnson 

ve ark 2008). 

  

Cerrahisiz periodontal tedavi ile eĢ zamanlı uygulanan antibiyotiklerin dozu 

ile ilgili literatürde bir fikir birliği yoktur. Yapılan çalıĢmalarda farklı doz ve 

sürelerde antibiyotik uygulamaları yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada tercih edilen doz ve 

süre klinik olarak anlamlı faydalar ortaya koyan benzer bir çalıĢmada uyumlu olarak 

seçilmiĢtir (Guerrero ve ark 2005). 

  

Tüm ağız dezenfeksiyonu kavramını ilk kez Quirynen ve ark (1995) ortaya 

atmıĢlardır. Bu protokol, 24 saat içerisinde, 2’Ģer saatlik iki seans halinde cerrahisiz 

periodontal tedavi ve lokal klorheksidin uygulamalarını kapsamaktadır. Tüm ağız 

dezenfeksiyonunu ile klasik yöntemi (ayrı seanslar halinde zamana yayarak 

uygulama) kıyaslayan, klinik ve mikrobiyolojik açıdan farklı sonuçlar ortaya koyan 

çalıĢmalar mevcuttur. Apatzidou ve ark (2004) kronik periodontitis hastaları 

üzerinde yaptığı PCR çalıĢmasında tüm ağız dezenfeksiyonunu ile klasik yöntem 

arasında klinik, mikrobiyolojik ve immünolojik açıdan tedavi sonrası altı aylık 

süreçte bir fark oluĢmadığını ortaya koymuĢtur. Koshy ve ark (2005) da benzer 

Ģekilde ultrasonik aletler ile yaptığı çalıĢmasında her iki tedavi tipinin klinik ve 

mikrobiyolojik açıdan birbirlerine kayda değer ölçüde üstünlüğü olmadığı sonucuna 

ulaĢmıĢtır. Moreira & Feres-Filho (2007)’nun çalıĢmasında da agresif periodontitis 

hastalarında hem tüm ağız dezenfeksiyonunun, hem de klasik cerrahisiz periodontal 

tedavi uygulamasının klinik açıdan benzer sonuçlar ortaya koyduğunu belirlemiĢtir. 
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Her iki tedavi Ģekli arasında klinik ve mikrobiyolojik fark olmadığını ortaya koyan 

çalıĢmalar ıĢığında, bu çalıĢmada subgingival kök yüzey temizliği ve kök yüzeyi 

düzleĢtirme iĢlemleri, klinisyenin iĢ yükü ve klinik düzen göz önünde 

bulundurularak, tüm ağız dezenfeksiyonu yerine iki ayrı seans halinde 

uygulanmıĢtır.    

 

Subgingival bakteri plağı örnekleme yöntemi olarak genelde kağıt strip ve 

periodontal küret yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada periodontal küret ile 

subgingival plak örneklemesi yapılmıĢtır. Her iki örnekleme yöntemini etkinlik ve 

tekrarlanabilirlik açısından birbiri ile kıyaslayan çeĢitli çalıĢmalar mevcuttur. 

Jervoe-Storm ve ark (2007) her iki yöntemin etkinliğini aralarında F. nucleatum, P. 

intermedia ve T. forsythia’nın da olduğu altı bakteri üzerinden real time PCR 

yöntemi ile değerlendirmiĢ, her iki yöntemi de güvenli olarak nitelemiĢtir. Teles ve 

ark (2008) 80 periodontal bölgenin her birinden yedi kez periodontal küret ile 

örnekleme yapmıĢ olup, bütün örneklerlerin 40 farklı periodontal bakteri açısından 

birbiri ile tutarlı olduğunu oryaya koymuĢtur. 

 

Supragingival plağın, subgingival plak miktarını ve bakteriyel 

kompozisyonunu etkileyebildiğini ortaya koyan çalıĢmalar mevcuttur (Tezal ve ark 

2006). Bu nedenle, bu çalıĢmada yer alan GAP hastalarına tedavi sonrası altı aylık 

takip döneminde herhangi bir diĢ yüzeyi temizliği iĢlemi uygulanmamıĢtır.  

  

Örnekleme stratejisi de mikrobiyolojik çalıĢmalar için önemli bir konudur. 

Bu çalıĢmada hastalardan her bir yarım çenesinde en fazla periodontal cep 

derinliğine sahip (≥6mm) bölgelerinden plak örnekleri toplanmıĢtır. Elde edilen 

örnekler havuzlanarak saklanmıĢtır. Casas ve ark (2007) bir çalıĢmalarında 

örnekleme stratejilerinin elde edilen mikrobiyolojik sonuçlar üzerine olan olası 

etkilerini ele almıĢtır. Söz konusu çalıĢmada periodontitisli hastalardan oluĢan 

gruplarda periodontal tedavi öncesi ve sonrası; ağız içindeki her yarım çenede en 

derin periodontal cebe sahip bölgelerden toplanan toplam dört örnek havuzlanmıĢ 

olup, ağızdaki en derin periodontal cebe sahip tek bir bölgeden elde edilen plak 

örnekleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Buna göre, bu çalıĢmada da tercih edilen; ağızda dört 

yarım çenedeki en derin periodontal cebe sahip alanlardan yapılan örneklemelerin 

daha fazla güvenilir sonuçlar ortaya koyabileceği gösterilmiĢtir. 
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Sigaranın subgingival mikroflora üzerinde etki oluĢturduğunu bildiren çeĢitli 

çalıĢmalar mevcuttur (Johnson & Guthmiller 2007). Zambon ve ark (1996) 

immunofloresan yöntemi ile sigara kullanan bireylerde kullanmayan bireylere 

kıyasla daha yüksek oranda A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, and T. 

forsythia varlığını tespit etmiĢtir. BaĢka bir çalıĢmada kültür yöntemi kullanılarak 

sigara içen bireylerin subgingival alanlarında daha fazla oranda T. denticola 

bulunmuĢtur (Umeda ve ark 1998). Bu çalıĢmada, sigaranın periodontal flora 

üzerindeki olası mikrobiyolojik etkilerini ortadan kaldırmak için sigara içen bireyler 

dahil edilmemiĢtir. 

 

Periododontopatojenlerin tespit ve kantitasyonu için çeĢitli moleküler 

teknikler kullanılmaktadır. Checkerboard DNA-DNA hibridizasyon tekniği yaygın 

olarak pek çok periodontoloji çalıĢmasında kullanılmıĢtır (De Soete ve ark 2001, 

Faveri ve ark 2009 Teles ve ark 2010). Bu yöntem çok sayıdaki plak örneklerinde 

birden fazla bakteri türünün araĢtırılması için oldukça uygun bir yöntemdir. Real 

time PCR yöntemi de Checkerboard yöntemi kadar yaygın olmasa da, periodontal 

patojenlerin tespitinde kullanılan bir yöntemdir. Oldukça sensitif ve spesifik olan bu 

yöntem çok sayıda örneğin çalıĢılmasına uygun olmamakla beraber pahalı bir 

yöntemdir. Checkerboard DNA-DNA hibridizasyon tekniği kısa sürede fazla sayıda 

bakteri türünü tespit etme olanağı veren etkili ve yaygın bir mikrobiyolojik teĢhis 

yöntemidir. Haffajee ve ark (2009) Checkerboard yöntemi ile PCR bazlı micro-

IDent testini periodontopatojen bakteri miktarlarını tespit etmedeki etkinliklerini 

kıyaslayan bir çalıĢma yayınlamıĢlardır. Bu çalıĢmanın sonucuna göre; 

Checkerboard yöntemi ile micro-IDent testi arasında F. nucleatum açısından çok iyi, 

T. forsythia için iyi ve P. intermedia açısından daha düĢük bir tutarlılık olduğu tespit 

edilmiĢtir. Ayrıca, alınan örenlerde micro-IDent testi ile tespit edilip, checkerboard 

yöntemi ile tespit yapılamayan hedef bakteri türlerinin olduğu da belirtilmiĢtir.  

  

Siqueira ve ark (2002) 16S rDNA-tabanlı PCR yöntemi ile checkerboard 

DNA–DNA hibridizasyon yöntemini endodontik patojenlerin tespiti açısından 

kıyaslamıĢlardır. Porpyromonas endodontalis and T. denticola bakterilerinin PCR 

yöntemi ile istatistiksel olarak daha yüksek oranda tespit edildiği görülmüĢtür. 

Benzer Ģekilde Moraes ve ark (2002) periradiküler lezyonlarda  F. nucleatum’u PCR 

http://www.jendodon.com/article/S0099-2399%2805%2960588-2/abstract
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yöntemi ile DNA-DNA hibridizasyon yöntemine göre daha fazla oran tespit 

etmiĢlerdir. Bu bağlamda, periodontopatojenlerin tespitinde; Checkerboard DNA-

DNA hibridizasyon tekniği ile PCR bazlı teknikleri kıyaslayan çalıĢmalara ihtiyaç 

vardır.  

  

Real time PCR ile anaerobik kültür kıyaslayan çeĢitli çalıĢmalar mevcuttur. 

Jervoe-Storm ve ark (2005) periodontitis hastalarından elde edilen subgingival plak 

örneklerinde A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis,  F. nucleatum, P. intermedia 

ve T. forsythia bakterilerinin tespiti ve sayılarının belirlenmesinde anaerobik kültür 

ile real time PCR yöntemlerini kıyaslayan bir çalıĢma yayınlamıĢlardır. Bu 

çalıĢmanın sonucunda A. actinomycetemcomitans ve P. gingivalis tespiti açısından 

anaerobik kültür ile real time PCR yöntemleri arasında tam bir uyum gözlenir iken, 

T. forsythia açısından orta düzeyde bir tutarlılık belirlenmiĢtir. F. nucleatum ve P. 

intermedia bakterilerinin tespiti ve sayılarının belirlenmesi açısından ise anaerobik 

kültür ile real time PCR yöntemleri arasında oldukça zayıf bir benzerlik tespit 

edilmiĢtir.  

  

T. forsythia oldukça zor kültüre edilebilen bir bakteri olduğu için, anaerobik 

kültür yöntemi ile hatalı pozitif sonuçlar ortaya çıkması olasıdır. Fusobacterium 

sınıflandırması içerinde yer alan bakteri türleri fenotipik olarak birbirlerine oldukça 

benzemektedirler. Bu nedenle, standart anaerobik kültür yöntemleri ile farklı 

Fusobacterium türlerinin birbirlerinden ayırt edilmesi oldukça zordur. Örneğin 

F.nucleatum ile F. periodonticum’un kültür ortamında birbirinden kolay ayırt 

edilememesi, her bir bakterinin tespitinde hatalı pozitif ya da negatif sonuçların 

ortaya çıkmasına yol açabilir. Benzer Ģekilde P. intermedia ile P. nigrescens’in de 

anaerobik kültür ortamında fenotipik benzerlikler ortaya koyması hatalı sonuçların 

ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle, PCR gibi moleküler bazlı 

teknikler bu tip hatalı sonuçların oluĢmamasında tercih unsuru olabilir (Tanner & 

Izard 2006).   

  

Bakteriyel dental plak patojenitesini bakteriler arasındaki sinerjik iliĢkiler 

arttırabilir (Socransky ve ark 1988b). Periodontal hastalık patogenezinde ön plana 

çıkan periodontopatojenlerden olan F. nucleatum, T. forsythia ve P. intermedia 

bakterileri arasında da oldukça güçlü ve çeĢitli sinerjistik etkileĢimlerin varlığı 
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belirtilmiĢtir. (Kolenbrander ve ark 2006). T. forsythia in vitro koĢullarda F. 

nucleatum ile biyofilm oluĢturabilmektedir. T. fosythia’nın oluĢturduğu 

biyofilmlerin kalınlığı ve yapısı F. nucleatum tarafından etkilenebilir. Her iki tür de 

planktonik formdayken birbirleri ile koagrege olabilir. Bu iki türün etkileĢmesi ile 

oluĢan biyofilm yapısı T. forsythia çoğalmasını destekleyici bir nitelik ortaya koyar 

(Sharma ve ark 2005). Bu tip güçlü etkileĢim T. denticola ile P. gingivalis’in ya da 

Streptococcus oralis ile Actinomyces naeslundii’nin oluĢturduğu biyofilmlerde 

gözlenmez (Palmer ve ark 2001). Böylesine güçlü etkileĢim içerisinde olan T. 

forsythia ve F. nucleatum arasında gen transferi olup olmadığı merak edilen bir 

konudur (Tanner & Izard 2006). 

 

Fareler üzerinde yapılan araĢtırmalarda; saf F. nucleatum kültürlerinin 

patojen olduğu, ancak F. nucleatum’un P. gingivalis ya da P. intermedia ile birlikte 

kültüre edildiğinde daha patojen özelliğe sahip olduğu tespit edilmiĢtir 

(Baumgartner ve ark 1992). F. nucleatum, P. intermedia, C. rectus ve P. micros 

arasındaki periodontal hastalık oluĢturmadaki pozitif iliĢki, endodontik lezyonlarda 

da ortaya konmuĢtur (Ali ve ark 1994, Sundquist 1992). Ali ve ark (1994) F. 

nucleatum, P. intermedia, T. forsythia ve P. gingivalis arasında periodontitis 

lezyonlarında birlikte görülme oranı açısından anlamlı iliĢki saptamıĢtır. F. 

nucleatum’un varlığı P. intermedia kolonizasyonu için çok önemlidir (Kleinfelder 

ve ark 1999). F. nucleatum, T. forsythia, P. intermedia, C. rectus ya da P. 

gingivalis’in bir arada görüldüğü periodontal alanlarda daha fazla ataĢman kaybı ve 

daha derin periodontal cep varlığı saptandığı rapor edilmiĢtir. F. nucleatum aynı 

zamanda T. forsythia’nın tespit edildiği örneklerde de sıklıkla bulunmaktadır 

(Socransky ve ark 1988a).  

 

Sharma ve ark (2005) F. nucleatum’un tek baĢına oluĢturduğu biyofilmlere 

kıyasla, T. forsythia ile birlikte oluĢturduğu biyofilmlerde, kendi miktarının sayısal 

olarak en az iki kat arttığını tespit etmiĢtir. Öte yandan T. forsythia’nın kendi baĢına 

oluĢturduğu biyofilmlere göre, F. nucleatum ile birlikte oluĢturduğu biyofilmlerde 

ise T. forsythia sayısının altı kata kadar arttığını belirtmiĢtir. Böylece T. forsythia ve 

F. nucleatum arasındaki sinerjinin birbirlerinin sayısal artıĢına da yol açabildiği 

deneysel olarak ortaya konmuĢtur. Bu durum bu iki bakterinin birbirlerinin yaĢam 

koĢullarını olumlu hale getirdiği görüĢünü de beraberinde getirmektedir. F. 
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nucleatum bulunduğu ortamda redüksiyon koĢulları sağlayarak oksijen 

konsantrasyonunu azaltır. Sonuçta oksijene karĢı toleransı çok daha düĢük olan T. 

forsythia’nın yaĢam koĢullarının daha fazla iyileĢmesine yardımcı olur (Diaz ve ark 

2002).   

  

Suzuki ve ark (2004) real time PCR çalıĢmasında T. forsythia ve F. 

nucleatum miktarları arasında hem derin, hem de sığ ceplerde bir iliĢki olduğunu 

ortaya koymuĢtur. Ayrıca F. nucleatum’un bulunmadığı periodontal alanlarda T. 

forsythia’ya da rastlanmamıĢtır. Kook ve ark (2005) cerrahi olmayan tedavi sonrası 

periodontal durumda düzelmenin tam olmadığı alanlarda T. forsythia, P. intermedia, 

A. actinomycetemcomitans ve P. gingivalis miktarlarını baĢlangıç ile kıyaslamıĢtır. 

ÇalıĢma sonunda T. forsythia ve P. intermedia’nın birlikte görüldüğü alanlarda 

cerrahisiz periodontal tedaviye cevabın iyi olmadığı tespit edilmiĢtir. 

 

Bu çalıĢmada gingivitisli bireylerde sağlıklı bireylere oranla subgingival F. 

nucleatum ve T. forsythia miktarları anlamlı düzeyde daha yüksek gözlenmiĢ, P. 

intermedia açısından farklılık belirlenememiĢtir. GAP’li bireyler ile gingivitisli 

bireyler karĢılaĢtırıldığında ise F. nucleatum ve T. forsythia miktarları açısından fark 

olmamakla beraber, GAP’li bireylerde subgingival P. intermedia miktarının anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu görülmüĢtür. Elde edilen verilerin ıĢığında, periodontal 

sağlıktan gingivitise geçiĢte P. intermedia’nın aksine subgingival F. nucleatum ve T. 

forsythia miktarlarındaki artıĢın hastalığın meydana geliĢiyle iliĢkili olabileceği 

sonucuna varılmıĢtır. 
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5. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

 

1- Bu çalıĢmanın sınırları içerisinde; periodontal sağlıktan gingivitise geçiĢte 

subgingival florada F. nucleatum ve T. forsythia miktarlarında anlamlı değiĢimler 

saptanmıĢtır. Generalize agresif periodontitisli bireylerde gingivitisli bireylere 

oranla subgingival florada P. intermedia miktarı daha yüksek bulunmuĢtur.  

 

2- Cerrahisiz periodontal tedavi ile eĢ zamanlı sisitemik amoksisilin & 

metronidazol uygulamasının yalnızca cerrahisiz periodontal tedavi uygulamasına 

göre daha fazla klinik iyileĢme sağlanmıĢ, tedavi sonrası 3. ve 6. aylarda SCD ve 

KAS’nde daha fazla azalma görülmüĢtür. 

 

3- Yalnızca cerrahisiz periodontal tedavi uygulanan gruba göre; eĢ zamanlı 

antibiyotik verilen grupta subgingival F. nucleatum ve T. forsythia düzeylerinde 

daha fazla azalma olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

4- Cerrahisiz periodontal tedavi ile eĢ zamanlı sistemik antibiyotik 

uygulamasının 6 aylık dönemde klinik periodontal parametreler açısından daha fazla 

iyileĢme sağlaması subgingival florada F. nucleatum ve T. forsythia’nın 

baskılanması ile iliĢkili olabilir. 
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6. ÖZET 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

 

Generalize Agresif Periodontitis Hastalarında Cerrahisiz 

Periodontal Tedavi ve Sistemik Antibiyotik Uygulamasının 

SeçilmiĢ Periodotontopatojenler Üzerine Etkisi 

 

 

Dt. Emre YAPRAK 

 

Periodontoloji Anabilim Dalı 

 

DOKTORA TEZĠ / KONYA–2010 

 
 Bu çalıĢmanın amacı; generalize agresif periodontitis (GAP) hastalarında cerrahisiz 

periodontal tedavi ile eĢ zamanlı sistemik kombine antibiyotik (amoksisilin & metronidazol) 

uygulamasının subgingival Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia ve Tannerella  forsythia 

miktarlarına etkisini klinik parametrelerle birlikte değerlendirilmiĢtir. Ayrıca, GAP ve gingivitis 

teĢhisi konmuĢ bireyler ile periodontal olarak sağlıklı bireylerin subgingival F. nucleatum, P. 

intermedia ve T. forsythia miktarları açısından kıyaslanmasıdır. Sistemik olarak sağlıklı 22 GAP 

hastasının 10’una yalnızca cerrahisiz periodontal tedavi (SRB grubu), 12’sine cerrahisiz periodontal 

tedavi ile eĢ zamanlı sistemik kombine antibiyotik tedavisi (SRBab grubu) uygulanmıĢtır. 

Subgingival plak örneklemesi ve klinik periodontal değerlendirmeler tedavi öncesi ve cerrahisiz 

periodontal tedavi sonrası 1, 3 ve 6. aylarda gerçekleĢtirilmiĢtir. Bununla birlikte, 15 gingivitisli (G) 

ve 15 periodontal olarak sağlıklı (S) bireyden subgingival plak örnekleri toplanmıĢtır. Hedef 

bakterilerin varlığı ve miktarı real time PCR yöntemi ile incelenmiĢtir.  

SPRab grubunda 6 aylık kontrol periyodu boyunca hedef bakterilerin tamamının 

miktarlarında baĢlangıca göre anlamlı derecede azalmalar tespit edilmiĢtir. SRPab grubunda SRP 

grubuna göre cep derinliklerinnin, klinik ataĢman seviyelerinin ve T. forsythia’nın 3 ve 6. aylarda 

istatistiksel olarak anlamlı olarak düĢük miktarda olduğu saptanmıĢtır (p<0.05). GAP hastalarında 

gingivitisli bireylere göre F. nucleatum ve T. forsythia açısından anlamlı bir fazlalık tespit edilmiĢtir 

(p<0.001). 

Bu çalıĢmanın sınırları içerisinde, GAP hastalarında cerrahisiz periodontal tedavi ile eĢ 

zamanlı sistemik antibiyotik uygulamasının, tedavi sonrası erken dönemde subgingival T. forsythia 

miktarının anlamlı derecede düĢük kalmasında etkili olabileceği düĢünülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Generalize agresif periodontitis; Fusobacterium nucleatum; Prevotella 

intermedia; Tannerella forsythia; kombine antibiyotik tedavisi; cerrahisiz periodontal tedavi. 
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7. SUMMARY 

 

The effect of Non-Surgical Periodontal Therapy and Systemical 

Antibiotic Administration on Selected Periodontopathogenes in Generalized 

Aggressive Periodontitis Patients 

 

 

The aim of this study was to evaluate the effect of non-surgical periodontal therapy and 

adjunctive use of systemic antibiotics (amoxicilline & metronidazole) on Fusobacterium nucleatum, 

Prevotella intermedia and Tannerella forsythia counts in subgingival flora and on clinical parameters 

of generalized aggressive periodontitis patients. Study groups consisted of 22 aggressive periodontitis 

patients who were systemically healthy. A group of patients (n:10) were treated by scaling and root 

planing (SRP), whereas the patients in other group (SRPab) (n:12) were prescribed systemic 

antibiotics besides scaling and root planing. Clinical periodontal status of patients were evaluated and 

subgingival plaque samples were collected at baseline and 1st, 3rd and 6th
  
months after periodontal 

treatment. Bacterial counts in subgingival plaque samples were determined by real time PCR. 

Significant reductions of all target bacteria were determined at the end of the study period. 

Lower T. forsythia counts in subgingival plaque samples (p<0.05) and greater pocket depth 

reductions (p<0.05) were observed in SRPab group at 1
st
, 3

rd
 and 6

th
 month, when compared to SRP 

group. 

Within the limits of this study, we conclude that scaling and root planing and adjunctive use 

of systemic antibiotics may be beneficial in the treatment of generalized aggressive periodontitis 

patients.  

 

Key words: Generalized aggressive periodontitis; Fusobacterium nucleatum; Prevotella 

intermedia; Tannerella forsythia; combined antibiotic treatment; nonsurgical periodontal therapy. 
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