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1.GİRİŞ 

Periodonsiyum, dişi destekleyen, fonksiyonel olarak idamesini sağlayan 

dişeti, alveol kemiği, sement ve periodontal ligament gibi özelleşmiş dokulardan 

oluşan kompleks organdır. Dişetinde gelişen enflamasyonun, periodontal ligament ve 

alveol kemiğine ilerlemesi ile dişin destek dokularının yıkıma uğraması sonucu 

periodontitis oluşmakta ve diş kayıpları ile sonuçlanabilmektedir (Flemmig 1999). 

Periodontitis aktif ve pasif dönemler ile seyreden bir hastalıktır. Periodontitisin 

oluşumunda lokal, sistemik, çevresel ve yatkınlık oluşturan genetik faktörler rol 

oynamakla birlikte, primer etiyolojik faktör, mikrobiyal dental plak ve ürünleridir 

(Gürsoy 2004, Lai ve ark 2007). Lokal faktörlere örnek olarak ağız solunumu, diş 

anatomisi, oklüzal travma, yumuşak doku ilişkileri, gıda sıkışması, restoratif tedavi 

hataları sayılırken, sistemik faktörler arasında diyabet, stres, beslenme, hormonal 

durum, immün sistemi ilgilendiren hastalıklar sayılabilmektedir (Novak 2002). 

Periodontal hastalıklar için günümüzde kullandığımız sınıflandırma 1999 yılında 

Amerikan Periodontoloji Akademisi tarafından düzenlenen “International Workshop 

for the Classification of Periodontal Diseases”da oluşturulmuştur. Bu sınıflandırma 

ile periodontitis tipleri; kronik periodontitis, agresif periodontitis ve sistemik 

hastalıkların neden olduğu periodontitis olmak üzere üç ana grupta sınıflandırılmıştır 

(Armitage 1999). Kronik periodontitis, en sık karşılaşılan periodontitis tipidir. 

Periodontal hastalık sadece mikrobiyal dental plak varlığı ile değil, 

mikroorganizmalar ve konak savunma mekanizmaları arasındaki dengenin,  konak 

aleyhine bozulması ile açıklanmaktadır (Grossi ve Genco 1998). Yani konağın 

cevabını olumsuz yönde etkileyen faktörler, periodontal hastsalığın oluşma ihtimalini 

artırmakta ya da seyrini etkilemektedir. Periodontal hastalık varlığında, bakteriler ve 

enflamatuvar mediatörlerin yalnızca periodontal dokularda değil, sistemik olarak da 

artış gösterdiği görülmüştür. Çeşitli epidemiyolojik çalışmalar, periodontal 

hastalıklar ile kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet gibi sistemik hastalıklar 

arasında ilişki olduğunu göstermektedir (Van Dyke ve van Winkelhoff 2013, 

Chrysanthakopoulos ve Chrysanthakopoulos 2014) 

Konak cevabını olumsuz yönde etkileyen, sistemik bir hastalık olan diyabet 

ile periodontal hastalık arasındaki ilişki literatürde pek çok araştırmada  incelenmiştir 

(Nesse ve ark 2008, Firat ve ark 2013). Diyabet, insülinin etkisine karşı direnç 

gelişmesi, insülin duyarlığının azalması, veya insülin sentezi ve salgılanmasının 
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azalması, hatta zaman zaman tamamen ortadan kalkması ile ortaya çıkan bir 

hastalıktır (Rother 2007). Diyabetin 6. komplikasyonunun periodontal hastalık 

olduğu bilinmektedir (Loe 1993). Periodontitisi olan, sistemik açıdan sağlıklı 

bireylerde, kan glikoz düzeylerinin, periodontitisi olmayan bireylere göre önemli 

ölçüde yüksek olduğu gözlenmiştir (Losche ve ark 2000). Periodontal hastalığa sahip 

periodontitisli bireylerde yapılan başlangıç periodontal tedavi ile hastaların 

hemoglobin A1c (HbA1c; Glikozillenmiş hemoglobin) düzeylerinde düşüş, 

dolayısıyla diyabetin metabolik kontrolünde düzelme saptanmıştır (Kiran ve ark 

2005).  

1.1. Periodontal Hastalığın Patogenezi 

Periodontitis, mikroorganizmalar ve ürünleri tarafından oluşturulan, diş 

destek dokularının yıkımı ile oluşan enfeksiyöz karakterli, enflamatuvar bir 

hastalıktır ve günümüzde diş kaybının primer sebebidir (Cetinkaya ve ark 2005). 

Mikrobiyal dental plak içinde bulunan periodontal patojenler salgıladıkları 

proteolitik enzimlerle direkt yolla periodontal yıkıma sebep olurken, ayrıca indirekt 

yolla toksin ve lipopolisakkarit gibi virülans faktörleri ile konak hücrelerini uyarıp  

doku yıkım enzimlerinin salgılanmasına neden olmaktadır. Lenfosit ve 

makrofajlardan salgılanan sitokin ağı ile immün cevabın tetiklenmesi sonucu yıkım 

mekanizmaları aktive olmakta, ve periodontal harabiyet oluşmaktadır (Kornman 

1996). 19. yüzyılda periodontal hastalık ile plak miktarı arasında ilişki 

kurulmaktaydı, çünkü o dönemde teknolojik olarak mikroorganizma tespiti mümkün 

değildi. Bu durum, hastalığın oluşması ve ilerlemesinin plak miktarı ile orantılı 

olduğunu düşündüren non-spesifik plak hipotezini (Non-Specific Plaque Hypothesis) 

gündeme getirdi. Daha sonra, periodontal hastalık gelişiminin plak miktarından 

dolayı olmadığı görüldü ve  1976 yılında spesifik plak hipotezi (Specific Plaque 

Hypothesis) gündeme geldi. Bu hipoteze göre, eklentinin miktarının değil, içerdiği 

bazı özel mikroorganizmaların, bunların sub-tiplerinin ve hatta bazı virülans 

faktörlerinin periodontal hastalık patofizyolojisinin açıklanmasını sağlayabileceği 

düşünüldü. Zaman içerisinde, bu özel mikroorganizmaların herkeste varolduğu ancak 

her bireyde hastalık görülmediği sonucundan yola çıkarak, çevresel etkenlerin ve 

konağa bağlı faktörlerin de etkisi ile hastalığın geliştiğini ortaya koyan ekolojik plak 

hipotezi (Ecological Plaque Hypothesis) gündeme geldi (1994). Daha sonra, 2012 

yılında konak ile mikroorganizmalar arasındaki dengenin, plakta bulunan kırmızı 
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kompleks bakteriler lehine bozulması ile hastalığın oluştuğunu kabul eden anahtar-

patojen plak hipotezi (Keystone-Pathogen Hypothesis) gündeme geldi (Rosier ve ark 

2014). 

Yapılan araştırmalar, konağa ait immuno-enflamatuvar mekanizmaların 

bakteri ürünleri tarafından aktive edildiğini göstermektedir. Böylece uyarılan konak 

cevabı, dişeti cebi içerisindeki mikroorganizmaların artmasını engelleyebilmek 

amacıyla polimorfonükleer lökosit ve antikor aktivasyonunu sağlamaktadır. Bunun 

yanında, proenflamatuvar sitokinler, prostaglandinler ve matriks metalloproteinazlar 

da konak tarafından aktive edilerek enflamatuvar sürece katılmaktadır. Bu 

aktivasyon sonucunda, klinik belirtiler gözlenmekte, bağ dokusu ve kemikte 

harabiyet meydana gelmektedir. Her hastada yıkım miktarının aynı olmaması, 

hastalığın seyrinin bireyden bireye farklılık göstermesi konak cevabındaki 

farklılıklara, değişen bakteriyel kompozisyona ve virülans faktörlerine bağlıdır. Bu 

sebeple farklı bireylerde aynı uyaranlara karşı farklı klinik durumlar ortaya 

çıkabilmektedir (Page ve Kornman 1997). Konak cevabını yönlendiren genetik, 

çevresel ve kazanılmış faktörler vardır. Bu faktörlerden birisi de sistemik 

hastalıklardır ki; diyabet bu hastalıkların başında gelmektedir. 

1.2 Diyabet 

Diyabet, başta karbonhidratlar olmak üzere protein ve yağ metabolizmasını 

ilgilendiren bir metabolizma hastalığıdır (Lebovitz 1998). Normal koşullarda 

besinlerden elde edilen veya karaciğerde depo edilen glikoz kana salındığında 

pankreas tarafından salgılanan insülin hormonunun yardımıyla hücre içine girmekte 

ve orada yakılarak enerjiye dönüşmektedir. Diyabet hastalarındaki temel metabolik 

bozukluk, kan yoluyla taşınan glikozun hücre içine girişinin gerçekleşememesidir. 

Bu bozukluğun kronik bir şekilde devam etmesi ile mikrovasküler ve makrovasküler 

bozukluklar ortaya çıkmaktadır (Natali ve ark 2006). Diyabet, tüm vücudu etkilese 

de, hastalığın tanısı plazma glikoz anormallikleri ile konulabilmektedir. 

1.3. Epidemiyoloji 

Diyabet, tüm toplum ve ırklarda görülen bir hastalıktır. Diyabetin prevalans 

ve insidansı coğrafik bölgelere, ırklara ve etnik gruplara göre farklılık 

gösterebilmektedir. En düşük insidansa Japonya’da, en yüksek insidansa ise 
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İskandinav ülkelerinde rastlanmaktadır. Dünya sağlık örgütünün verilerine göre, tüm 

dünyada diyabetli insan sayısının %8,3 (382 milyon) olduğu bilinmektedir 

[(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/, (Danaei ve ark 2011)]. 

Kronik çocuk hastalıklarının başında tip 1 diyabet gelmektedir. Kızlarda en 

sık 10-12, erkeklerde en sık 12-14 yaşları arasında görülmektedir. Asya ülkelerinde 

düşük yüzdede görülen diyabet, Avrupa ve İskandinav ülkelerinde daha sık 

gözlenmektedir. Tip 2 diyabet, tüm diyabet olgularının %90-95’ini oluşturur 

(Karvonen ve ark 1993). İnsanların beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte 

diyabetin toplumlarda görülme sıklığı her geçen yıl artmaktadır. Genetik risk 

faktörlerine ek olarak obezite gibi kazanılmış veya çevresel faktörler de önemli rol 

oynamaktadır. Yüksek miktarda şeker ve doymamış yağ içeren besin tüketiminin 

artması ve fiziksel aktivitenin azalması ile dünya üzerinde obezite görülme sıklığı 

zamanla artmaktadır (Flegal ve ark 2002). Vücut kitle indeksi 25 kg/m²’nin üzerinde 

olması aşırı kilo olarak kabul edilirken, 30 kg/m²’nin üzerinde olması obezite olarak 

kabul edilir (World Health Organization 2005). 

 

Şekil 1.1. Dünyada diyabetin ülkelere göre dağılımı ve görülme yüzdesi. 

http://healthintelligence.drupalgardens.com/content/prevalence-diabetes-world-2013.pdf adresi 

kaynak alınmıştır. 

Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi Çalışma Grubunun (TURDEP) sonuçlarına 

göre, ülkemizde diyabet görülme sıklığının %7,4 civarında olduğu tahmin 

edilmektedir. Uluslararası Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation-

IDF)'nun 2012 verilerine göre, ülkemizde yaklaşık 3.679.000 bireyin diyabet olduğu, 
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20 yıl sonra 6 milyon civarında olacağı tahmin edilmektedir 

(https://www.idf.org/sites/default/files/EUR_5E_Update_Country.pdf). 

1.4. Etiyopatogenez 

1.4.1. Tip 1 Diyabet ( İnsülin Bağımlı Diyabet) 

Genellikle kalıtımsal ve çevresel etkenlerin birleşimi ile oluşan ve kan glikoz 

seviyesinin aşırı derecede yükselmesiyle sonuçlanan metabolik bir bozukluktur. 

İmmün toleransın bozulmasına virüsler, toksinler ve bazı gıda maddeleri sebep 

olabilmektedir. Doğal yapısı bozulan beta hücreleri, salgıladıkları sitokinlerle immün 

sistem elemanlarını uyarmakta, uyarılan T-lenfositler yıkıma sebep olan insülitisi 

başlatmaktadır. Organizmanın savunma sisteminin kendi pankreas beta hücrelerine 

karşı başlattığı immün saldırı, sağlam beta hücre oranı %20’lere ininceye kadar 

belirti vermeden devam etmektedir. Bu seviyenin altına inildiği zaman dengeleyici 

mekanizmalar yetersiz kalmakta ve tip 1 diyabet belirtileri ortaya çıkmaktadır 

(Eisenbarth 1986).  

Tip 1 diyabette hastalığın başlangıcı genellikle akut olup, seyri değişkenlik 

gösterebilmekte ve kontrolü zor olabilmektedir. Genellikle 20 yaş öncesi bireylerde 

ortaya çıkar (Matthews 2002). Kan insülin düzeyinin belirlenmesi, pankreasın bu 

hormonu salgılayan beta hücrelerinin işlevlerinin  değerlendirilmesi açısından çok 

önemlidir. Bu amaçla, radyoimmünolojik yöntemlerle serum insülin düzeyi ile serum 

ve idrardaki C-Peptit düzeyi ölçülmektedir. Pankreasın beta hücreleri insülini 

proinsülin adı verilen bir ön madde olarak üretmekte, insülinin A ve B zincirlerinin 

uçlarının C-Peptit denen polipeptit  yapısındaki bir maddeyle birleşmesi sonucu 

oluşmaktadır. Bu yüzden C-Peptit’e "birleştirici peptit" adı da verilir. Proinsülinden 

C-Peptit'in ayrılmasıyla asıl insülin hormonu oluşmaktadır. Beta hücreleri, insülin 

hormonu ile birlikte belli bir miktar C-Peptit ve proinsülin de  salgılayarak dolaşıma 

verir. Hastalığın başlangıç döneminde az miktarda da olsa C-Peptit bulunmakta, 

hastalığın klinik olarak başlangıcını takiben birinci yılın sonunda ise C-Peptit 

düzeyleri sıfıra yaklaşmakta ve hasta dışarıdan insülin desteğine ihtiyaç duymaktadır 

(Busehard ve ark 1986). 
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1.4.2. Tip 2 Diyabet 

Tip 2 diyabet; a) insülinin etkisine karşı direnç gelişmesi veya insülin 

duyarlılığının azalması ile, b) insülin sentezi ve salgılanmasının göreceli olarak 

azalması ya da bazen tamamen ortadan kalkması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. 

Dokuların insüline verdiği yanıtın bozulmasının başlıca sorumlusu hücre 

membranında bulunan insülin reseptörünün duyarlılığının azalmasıdır. Hastalığın bu 

aşamasındaki hiperglisemi; diyet, karaciğerde glikoz yapımını azaltan veya insülin 

duyarlılığını artıran ilaçlar kullanılarak kontrol altına alınabilmektedir. Hastalık 

ilerledikçe insülin salgılanmasındaki bozukluk daha da ilerlemekte ve belli bir 

noktadan sonra hastaların insülin kullanması zorunlu bir hal almaktadır. İnsülin 

yetersizliğine yol açan faktörler şu şekilde sıralanabilir; 

1. İnsülin salgısı düzeyindeki  bozukluklar 

2. İnsülin salgı niteliğindeki  bozukluklar 

        • Birinci faz insülin salgılanmasının bozulması 

        • Pulsatil insülin salgılanmasının bozulması 

3. Proinsülin salgılanmasındaki anomaliler 

4. Düşük doğum ağırlığı 

5. Glikoz toksisitesi 

6. Amilin (adacık amiloid polipeptid) 

7. Kalsitonin- Gen- İlişkili- Peptit  

8. İnkretinlerin azalması 

9. Lipotoksisite 

10. İnsülin salgılama bozukluğunda genetik defektler 

İnsülin direnci, pankreas tarafından üretilen normal miktarda insülinin yağ, 

kas ve karaciğer hücrelerinde gerekli veya yeterli tepkiyi oluşturamaması 

durumudur. Yağ hücrelerindeki insülin direnci, depolanmış trigliseritlerin serbest 

kalmasına ve kan plazmasındaki yağ asidi miktarının artmasına sebep olmaktadır. 

İnsülinin kas hücrelerine girmesi ve karaciğer hücrelerinde depolanması 

zorlaştığından kandaki glikoz oranı da artmaktadır. İnsülin direnci sonucu kan 

plazmasındaki yüksek seviyelerdeki insülin ve glikoz oranı genellikle metabolik 

sendrom ve tip 2 diyabete sebep olmaktadır (DeFronzo ve ark 1989). Oluşan insülin 

direnci, kan glikoz seviyesinin normal şekilde tutulması amacıyla, karaciğerde 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Pankreas
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ns%C3%BClin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Trigliserit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Glikoz
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Metabolik_sendrom&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Metabolik_sendrom&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tip_2_diyabet
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üretilen glikoz miktarının 1,5-2 kat artışına sebep olmaktadır (Hollenbeck ve Reaven 

1987). İnsülin direnci gelişimine göre tip 2 diyabet 4 dönemde incelenmektedir; 

Preklinik Diyabet Dönemi 

Tip 2 diyabetin henüz klinik belirti vermediği bu dönemde beta hücre 

işlevleri nispeten normaldir. Mevcut olan periferik insülin direnci normale göre daha 

fazla insülin salgılanarak dengelenmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde açlık ve tokluk 

glikoz değerleri normal sınırlar içinde tutulmaktadır. 

Glikoz İntoleransı Dönemi 

Periferik insülin direncini aşmak için pankreas beta hücrelerinde oluşan aşırı 

yük zamanla beta hücre bitkinliğine ve insülin salgısında azalmaya neden olunca 

glikoza intolerans başlar ve bu durumda açlık kan sekeri seviyesi normal olduğu 

halde tokluk seviyesi yükselir. 

Erken Klinik Diyabet Dönemi 

İnsülin direncinin giderek artması sonucunda insülin direncinin dengelenmesi 

giderek zorlaşmakta, bu sırada karaciğerde glikoz yapımı artarak plazma şeker 

seviyesi yükselmektedir. 

Klinik Diyabet Dönemi 

İnsülin direncinin çok fazla olduğu bu dönemde giderek artan kan şekeri 

seviyesi artık insülin salgısında artış ile dengelenememektedir. Oluşan glikoz 

toksisitesi nedeniyle beta hücreleri insülini daha az salgılamaya başlamaktadır. 

Birinci faz insülin salgısının kaybı gibi insülin salgısındaki niteliksel anormallikler 

insülinin dokularda oluşturacağı etkiyi bozarak doğrudan insülin direncine neden 

olabilmektedir. Ayrıca, insülin eksikliği, altta yatan insülin direncini de 

şiddetlendirmektedir (Kahn ve ark 1993). 

1.4.3. Diyabet İçin Tanı Kriterleri 

Tip 1 diyabetin ve çoğu tip 2 diyabet vakasının teşhisi, hastaların aşırı 

miktarda idrara çıkma ve aşırı susamanın yanında çoğunlukla kilo kaybetmeye 

başlamaktan şikayet etmeleri sonucunda konmaktadır. Diyabet teşhisi, hastada 

diyabetin sebep olduğu bazı bozuklukların ortaya çıkması ile de konulabilmektedir.  
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Bunlara örnek olarak, kalp krizi, nöropati, yara iyileşmesinin gecikmesi ya da ayak 

yaraları, çeşitli görme bozuklukları, çeşitli mantar enfeksiyonları ya da aşırı kilolu ve 

hipoglisemili çocuk dünyaya getirmek sayılabilmektedir. 

Diyabet tekrarlayan ya da kalıcı hiperglisemi ile karakterizedir. Teşhisi için 

aşağıdaki kriterler kullanılmaktadır; 

 Açlık plazma glikoz seviyesinin 126 mg/dL (7.0 mmol/l) ya da daha yüksek 

olması, 

 Oral glikoz tolerans testi (OGTT) sırasında ağızdan 75 g’lık glikoz 

yüklemesini takip eden iki saat sonunda plazma glikozunun 200 mg/dL 

(11.1 mmol/l) ya da üzerinde olması, 

 Hastanın hiperglisemi belirtileri göstermesi ve rastgele ölçülen plazma glikoz 

seviyesinin 200 mg/dL (11,1 mmol/l) ya da üzerinde olması 

 HbA1C ≥ % 5,7 olması 

Şu anda yürürlükte olan diyabet tanımına göre açlık kan şekeri değerinin iki 

kez 126 mg/dL (7.0 mmol/l)’den yüksek olması, diyabet teşhisi konulmasını 

gerektirmektedir. Açlık kan şekeri, en az 8 saat süreyle bir şey yememiş olma 

durumundaki plazma glikoz seviyesini tanımlamaktadır (Santaguida ve ark 2008). 

Açlık kan şekeri değeri 100 ile 125 mg/dL (6.1 ile 7.0 mmol/l) arasında olan 

hastalardaki durum “bozulmuş açlık glikozu (Impaired Fasting Glucose; IFG)” 

olarak tanımlanır. Ağızdan 75 g glikoz yüklemesini takip eden 2 saatin sonunda kan 

şekeri değerleri 200 mg/dL’yi geçmeyen ancak 140 mg/dL ya da üzerinde bir değere 

sahip olan hastaların ise “glikoz toleransının bozulduğu (Impaired Glucose 

Tolerance; IGT)” kabul edilir. Bozulmuş açlık glikozu ve bozulmuş glikoz toleransı 

“gizli şeker” olarak da isimlendirilmektedir. Bu iki prediyabetik durumun ikisi de 

ama özellikle bozulmuş glikoz toleransı, hem diyabet oluşumu hem de çeşitli 

kardiyovasküler hastalıkların oluşması için ana risk faktörüdür (Genuth 2006). 

Kandaki yüksek glikozun eritrositlerdeki hemoglobine %5,7’den daha yüksek 

oranda bağlanması pek çok araştırmacı tarafından olağan dışı bir durum olarak 

değerlendirilmekte ve diyabet teşhisi konma ihtimalini artırmaktadır. Bu hemoglobin 

miktarına glikozillenmiş hemoglobin denir ve HbA1c ile gösterilir. Eritrositlerin 
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ortalama yaşam süreleri 120 gün olduğu için bu değerin ölçülmesi geriye dönük üç 

aylık ortalama kan glikoz değerlerinin tahmin edilmesi için kullanılmaktadır. HbA1c 

değeri ile ortalama kan glikoz seviyesi arasında pozitif bir orantı vardır. Başka bir 

deyişle, kan şekeri yükseldikçe glikozillenen hemoglobin miktarı da o oranda fazla 

olacaktır.  

1.4.4. Tip 2 Diyabetin Belirtileri 

Başlangıçta poliüri (sık idrara çıkma), polidipsi (susama hissi ve sıvı alımında 

artış) ve polifaji, tip 2 diyabetin üç klasik belirtisidir. Aynı zamanda kronik veya akut 

deri ve mukoza enfeksiyonları da ortaya çıkabilmektedir. Obez olan tip 2 diyabetik 

hastalarda hipertansiyon, nöropati veya kardiyovasküler komplikasyonlar ortaya 

çıkabilmektedir. Tip 2 diyabet yıllarca teşhis edilmeden kalabilmektedir (Mealey ve 

Ocampo 2007). 

1.4.5. Glisemik Kontrolün Değerlendirilmesi 

Kan şekeri seviyesinin normale yakın seviyede devam ettirilmesi için ilaç 

kullanımı ve diyet gibi önlemler alınabilmektedir Bu önlemlerin alınabilmesi için 

bireyin mevcut plazma glikoz seviyesinin tayini çok önemlidir. Bu seviyenin 

belirlenmesi için çeşitli yöntemler mevcuttur. 

Kan Şekeri Ölçüm Cihazı (Glukometre) 

Günümüzde birçok değişik firma glukometre cihazı üretmektedir. Ancak, bu 

cihazlarla yapılan günlük ölçümler değerlendirilirken, kan şekeri seviyesi ile bireyin 

yemek zamanı, ağız yoluyla aldığı antidiyabetik ve insülin dozu, fiziksel aktivitesi ve 

diyabet dışındaki hastalıkları da göz önünde bulundurulmalıdır. Glukometre, 

hastanın kan şekeri seviyesinin anında görüntülenmesi ve normal seviyeye 

indirilmesi açısından büyük önem taşır. Glukometrenin doğru ve düzenli olarak 

kullanılması ile doğru ve yeterli tedavi mümkündür. Yetersiz kan örneği, örneğin 

uygulandığı test bölgesine temas, stripin nemli olması, cihazın yeterli 

temizlenmemesi veya yanlış kalibrasyonu yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Her 

diyabetik hastanın glukometresi bulunmalı ve bununla evde kan şekeri takibini 

yapabilmelidir. Haftada en az 1 gün bir açlık ve üç tokluk kan şekerine bakılmalıdır.            
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Glikolize Hemoglobin (HbA1c) Seviyesi 

Sağlıklı bir insan için normal HbA1c değerinin %5,7’den küçük bir değer 

olması uygundur. "%5,7" ile "%6,5-7" değer aralığı prediyabetik veya kontrollü tip 2 

diyabeti tanımlamaktadır. Amerikan Endokrinoloji Birliğine göre %6,5’in, Amerikan 

Diyabet Birliğine göre ise %7'nin üzerindeki değerler kontrolsüz tip 2 diyabetin 

tanısı için önemli bir ölçüttür (Rodbard ve ark 2009, Diabetes Care 2010). HbA1c 

değerinin ölçümünden önceki birkaç ay içerisinde bireyin kan glikoz seviyesi yüksek 

seyretmiş ise doğru orantılı olarak tahlil sonucunda gözlenecek HbA1c değerinde de 

artış gözlenmesi beklenir (Diabetes Care 2010). Ölçülen HbA1c değeri %50 oranda 

son 1 ayın, %30 oranda son 2 ayın ve % 20 oranda son 3 ayın kan glikoz seviyesi 

hakkında genel bir bilgi vermektedir (Rodbard ve ark 2009). 

1.4.6. Diyabetin Komplikasyonları 

Diyabetin akut ve kronik komplikasyonları bulunmaktadır; 

Akut Komplikasyonlar 

* Diyabetik ketoasidoz 

* Hiperozmolar nonketotik koma 

* Laktik Asidoz 

* Hipoglisemi 

Kronik Komplikasyonlar 

Spesifik Komplikasyonlar 

* Diyabetik retinopati 

* Diyabetik nefropati 

* Diyabetik nöropati 

Non-Spesifik Kronik Komplikasyonlar 

* Enfeksiyonlar 

* Koroner Arter Hastalığı 

* Serebrovasküler Hastalık 

* Periferik Arter Hastalığı 

* Periodontal Hastalıklar 



11 

 

* Safra Kesesi Patolojileri 

* Palmar fasya kontraktürü 

1.4.7. Diyabet-Ağız Hastalıkları İlişkisi 

Özellikle kontrolsüz diyabette oral komplikasyonlar şiddetli olabilmektedir. 

En sık rastlanan ağız içi bulguların başında periodontal hastalıklar gelir. Ayrıca 

kserostomi, tükrük bezi disfonksiyonu, bakteriyel, viral enfeksiyonlara karşı aşırı 

duyarlılık, oral kandidiyazis, çürük insidansında artış, tat bozukluğu, ağız yanması, 

liken planus, stomatit ve ağrılı glossit şikayetlerine rastlanmaktadır. Görülen 

şikayetlerin büyük kısmının etiyolojisinde, ağız kuruluğu, salya miktarı ve densitesi 

ile ilgili problemler yatmaktadır. Yapılan bir çalışmada, ağız içerisinde Candida 

Hyphae’nin metabolik kontrolün kötü olması ile ilişkili olduğu gösterilmiştir 

(Guggenheimer ve ark 2000). 

1.4.8. Diyabet-Periodontal Hastalık İlişkisi 

Diyabet ve enflamatuvar periodontal hastalıklar arasındaki ilişki 50 yıldır 

araştırılmaktadır. Çalışmalar sonucunda diyabet ve periodontal hastalıklar arasında 

iki yönlü (reciprocal) bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Diyabetin periodontal 

hastalık üzerine etkilerinin yanı sıra periodontal hastalığın da diyabet üzerine, 

özellikle de metabolik kontrolün sağlanmasına önemli etkiler yaptığı çeşitli 

çalışmalarla vurgulanmıştır.  Periodontitis, Löe tarafından yapılan bir çalışmada 

diyabetin 6. komplikasyonu olarak tanımlanmıştır (Loe 1993). Aynı plak seviyelerine 

sahip olan tip 1 diyabeti olan ve diyabet olmayan gingivitise sahip çocuklar arasında 

yapılan bir çalışmada, gingival enflamasyonun tip 1 diyabete sahip gingivitis hastası 

çocuklarda diyabeti olmayan gingivitis hastası çocuklara göre daha fazla olduğu 

görülmüştür (Cianciola ve ark 1982). Cutler ve ark (1999) yaptıkları çalışmada 

kontrolsüz diyabet hastalarında, kontrollü diyabet hastaları ve diyabeti olmayan 

gingivitis hastalarına oranla daha fazla dişeti kanaması gözlendiğini ortaya 

koymuştur. Yapılan iki yıllık bir çalışmada tip 2 diyabeti olan periodontitisli 

bireylerde, diyabet hastası olmayan periodontitisli bireylere oranla 4 kat daha fazla 

kemik kaybı gözlendiği belirlenmiştir (Taylor ve ark 1998b). Kontrolsüz diyabeti 

olan 3500 Amerikalı bireyin yer aldığı bir araştırmada ise, kontrol altında diyabeti 
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olan hastalara oranla 3 kat daha fazla periodontitise rastlandığı gösterilmiştir (Tsai ve 

ark 2002).  

Diyabetin Periodontal Dokular Üzerine Etkileri 

Epidemiyolojik çalışmalarla tip 2 diyabete sahip bireylerde yaygın bir şekilde 

periodontal hastalık olduğu rapor edilmiştir (Yoon ve ark 2012, Costa ve ark 2013). 

Diyabetik bireylerde periodontitis görülme olasılığının, diyabetik olmayan bireylere 

göre 2.8-3.4 kat daha fazla olduğu, çok değişkenli risk analizi ile hesaplanmıştır 

(Campus ve ark 2005). 

Diyabetin metabolik kontrol seviyesi ile periodontitis arasındaki ilişkinin 

tanımlanabilmesi oldukça zordur (Mealey ve Moritz 2003). Araştırma sonuçları bu 

ilişkinin metabolik kontrol ile diyabetin klasik komplikasyonlarının görülmesi 

arasındaki ilişkiye benzer olduğunu düşündürmektedir. Metabolik kontrolü kötü olan 

bireylerde diyabetik komplikasyon görülme riski daha fazla olmakla birlikte, 

metabolik kontrolü kötü olan bütün bireylerde bu komplikasyonlar ortaya 

çıkmamaktadır. Benzer şekilde iyi kontrollü diyabet hastalarında da bu 

komplikasyonlar görülebilmektedir (Diabetes Control and Complications Trial 

Research Group 1993). Tip 2 diyabetik bireylerde, diyabetin metabolik kontrolü ile 

periodontal sağlık arasında doğru orantı olduğunu ileri süren çalışmalar mevcut 

olmasına karşın (Novaes ve ark 1996, Taylor ve ark 1998a), diyabetin metabolik 

kontrolünün iyi olması periodontitis görülmeyeceği anlamına da gelmemektedir 

(Mealey 2006). 

 

Şekil 1.2. Diyabetik bireylerde yara iyileşmesi sürecinin bozulmasındaki mekanizmalar (Houreld 

2014). 
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Hücre dışı matriks oluşumu, dokunun yapısal bütünlüğünün sağlanması 

açısından yara iyileşmesinde önemli bir aşamadır. Diyabetik hastalarda 

fibroblastların göçü ve çoğalmasındaki sorun sebebiyle, hücre dışı matrikste bozulma 

görülür. Peppa ve ark (2009) diyabette yara iyileşmesinin bozulmasının başlıca 

sebebinin mikro ve makrovasküler hastalıkların ve yetersiz damarlanmanın olduğunu 

savunmuşlardır. Diyabette bozulmuş yara iyileşmesi, hücre fonksiyonlarının 

bozulmasıyla, hücre çoğalması ve göçünün, kollajen sentezinin ve büyüme 

faktörlerinin azalmasıyla ilişkilidir. Ayrıca proteinazlardaki artış sebebiyle hücre dışı 

matriks ve kollajen yıkımı da sebep olarak gösterilebilir (Şekil 1.2.). 

Tip 2 Diyabetin Periodontitisi Etkileyebileceği Olası Mekanizmalar 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar ile diyabetin periodontitis üzerine olan etkisi 

konusunda kanıta dayalı birçok etkileşim mekanizması ileri sürülmüştür (Mealey ve 

Oates 2006).  

Tip 2 diyabetik periodontitis hastaları ile diyabetik olmayan periodontitis 

hastaları arasında subgingival mikroflora açısından çok küçük farklılıklar 

bulunmuştur. Capnocytophaga türlerinin diyabetik periodontitis hastalarında daha 

yüksek oranda bulunduğu bildirilmiştir (American Academy of Periodontology 

1999). Buna karşın diyabetik olan ya da olmayan periodontitis hastalarında 

mikrobiyal farklılıkların olmadığını bildiren çalışmalar da vardır (Zambon ve ark 

1988, Sastrowijoto ve ark 1989, Sbordone ve ark 1998). Subgingival mikroflora 

açısından önemli farklılıklar bulunamaması, diyabetik bireylerde konak cevabındaki 

farklılığın periodontitis insidansını artırdığını düşündürmektedir.  

Diyabetik bireylerde nötrofil, monosit ve makrofaj gibi savunma sistemi 

hücrelerinde bozukluklar ortaya çıkmaktadır (American Academy of Periodontology 

1999). Nötrofillerin adezyon, kemotaksis ve fagositoz işlevleri bozulmaktadır. Sonuç 

olarak, bakterilerin ortadan kaldırılması zorlaşırken periodontal yıkım da 

artabilmektedir. Diyabetik bireylerde nötrofil işlevleri bozulurken, monosit/makrofaj 

hücrelerinde bakteri antijenlerine karşı aşırı tepki oluşmakta (hiperenflamatuvar 

yanıt) ve bunun sonucunda proenflamatuvar sitokin ve mediyatör yapımında artış 

görülmektedir. Diyabetik bireylerin serum tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-α) 

seviyesinin yüksek olduğunu ve diyabetik periodontitis hastalarındaki uzamış 
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enflamatuvar cevabın bu sitokinden kaynaklı olabileceği bildirilmiştir (Salvi ve ark 

1997b). Metabolik kontrolün kötü olmasının da dişeti oluğu sıvısındaki 

proenflamatuvar sitokin seviyelerini artırdığı gösterilmiştir (Salvi ve ark 1997a). 

Diyabetik hastalarda periodontal yıkımın artmış olması, bağ dokusunun 

yapım ve yıkım dengesinin bozulmasına da bağlı olabilmektedir. Kemik dokusunun 

iyileşme kapasitesinin diyabetten olumsuz yönde etkilendiğini gösteren çalışmalar 

vardır (Loder 1988, Tisdel ve ark 1995). Hiperglisemi, osteoblastların çoğalmasını ve 

kollajen üretimini bozarak kemik yapımını olumsuz yönde etkilemektedir (Amir ve 

ark 2002, Beam ve ark 2002). Ayrıca, hiperglisemi varlığında hücreler arası matriks 

yapımından sorumlu olan fibroblast ve osteoblast gibi hücrelerin apoptozu 

artmaktadır (He ve ark 2004, Liu ve ark 2006). Bir taraftan çoğalma ve farklılaşma 

işlevleri azalan hücrelerin, bir taraftan da ölümlerinin artması diyabetik bireylerde 

daha fazla periodontal yıkım görülmesini açıklamaktadır (Mealey ve Oates 2006).  

Hücreler arası matriksin yapım ve yıkımından sorumlu bir diğer mekanizma 

da plazminojen aktivatör sistemdir (PAS). Ekstrasellüler proteolizin önemli 

parçalarından biri olan PAS, doku tamiri, dokunun yeniden şekillendirilmesi, lokal 

enflamatuvar reaksiyonlar ve tümoral büyümeler gibi hem fizyolojik hem de 

patolojik olaylarda rol oynamaktadır (Ossowski ve Reich 1983). Serin proteaz yapıda 

iki plazminojen aktivatör enzim vardır; doku/kan damarı tipi (Tissue Plasminogen 

Activator - t-PA) ve ürokinaz tipi (Urokinase Plasminogen Activator - u-PA) (Dano 

ve ark 1985, Saksela 1985). t-PA ve u-PA proenzim plazminojeni geniş spektrumlu 

bir proteaz olan plazmine çevirerek fibrinoliz ile sonuçlanan bir enzim zincirinde rol 

alır. Plazmin; fibrinin yıkımından başka latent kollajenazı doğrudan veya dolaylı 

olarak aktive eder ve hücreler arası matriksin yıkım ve yenilenmesine katkıda 

bulunur (Kruithof 1988). Plazmin, lokal olarak enflamasyon bölgelerinde plazma ve 

doku içi sıvılarda inaktif olarak bulunur (Deutsch ve Mertz 1970). Plazminojen 

aktivatör enzimlerin aktivitesi iki farklı plazminojen aktivatör inhibitörü (PAI) ile 

dengelenmektedir. PAI-1 endotel hücreleri dışında çeşitli normal ve malign hücreler 

tarafından yapılır (Dano ve ark 1999). PAI-2 ise başlıca makrofaj ve epitel hücreleri 

tarafından üretilmektedir (Astedt ve ark 1986, Kruithof ve ark 1995). Araştırmalar t-

PA ve PAI-2’nin periodontal doku yıkım ve yeniden şekillendirilmesinde önemli 

olduğunu bildirmektedir (Yin ve ark 2000). t-PA ve onun inhibitörü olan PAI-2’nin 
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tip 2 diyabetik periodontitis hastalarında değerlendirildiği bir çalışmada, tip 2 

diyabetik periodontitis grubunun DOS t-PA ve PAI-2 seviyeleri sistemik olarak 

sağlıklı periodontitis grubuna göre, yüksek bulunmakla birlikte, aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildir (Kardesler ve ark 2008). t-PA ve PAI-2 

seviyelerindeki artışın t-PA lehine daha fazla olması halinde doku yıkım/yapım 

dengesinin, yıkım lehine değişeceği söylenebilir. Bu da diyabetin periodontal sağlık 

üzerine muhtemel etki yollarından biri olarak düşünülmektedir.  

Periodontal cepte sürekli bakteri kaynaklı bir yara oluşumu söz konusu 

olabileceğinden, yara iyileşmesi kapasitesi doku bütünlüğünün korunabilmesi için 

çok önemlidir. Dişeti oluğu sıvısındaki glikoz seviyesi fibroblastların ataçmanını ve 

migrasyonunu engelleyerek yara iyileşmesi kapasitesini etkilemekte, bu nedenle 

periodontal dokularda yapım/yıkım dengesi, yıkım lehine bozulabilmektedir 

(Nishimura ve ark 1998).  

Diyabetik anjiyopati damarlarda anormal gelişim ve rejenerasyonun 

bozulması anlamına gelir. Diyabetik bireylerin retina ve glomerulus bölgelerinde 

izlenen bu mikrovasküler değişimler periodontal bölgede de izlenmektedirr (Frantzis 

ve ark 1971, Seppala ve ark 1997).  

Kalıcı hiperglisemi sonucunda proteinler, geri dönülmez şekilde glikolize 

olarak ileri glikasyon son ürünleri (Advanced Glycation End Products, AGE) 

meydana getirir (Monnier ve ark 1996). Birçok etkisi olan bu karbonhidrat içerikli 

proteinlerin hücre-hücre ve hücre-matriks etkileşimlerinde önemli roller aldığı ve 

diyabetik komplikasyonlara aracı olduğu düşünülmektedir. Diyabetik hastaların 

periodontal dokularında diyabetik olmayanlara oranla yüksek oranda AGE birikimi 

olduğu bildirilmiştir (Schmidt ve ark 1996b). AGE genellikle kollajen üzerinde 

oluşarak istikrarlı bir makromolekül oluşturur. Bu makromolekül damar çeperine 

yapışarak bazal membranın kalınlaşmasına ve damar lümeninin daralmasına neden 

olmaktadır. Kalınlaşma sonucunda kan dolaşımı bozulur (Schmidt ve ark 1999). 

AGE-kollajen seviyesi diyabetin süresi, komplikasyonların bulunup bulunmaması ve 

glisemik kontrol seviyesi ile doğrudan ilişkilidir (Monnier ve ark 1999). AGE-

kollajen molekülünün kemik yıkımı üzerine etkisi tam olarak bilinmemektedir. 

Kemik metabolizmasındaki yıkıcı rolünün enflamatuvar cevap ile ilişkili olabileceği 

düşünülmektedir.  
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AGE düz kasların, endotel hücrelerinin, nöronların ve monosit/makrofajların 

yüzeylerinde bulunan özel AGE reseptörlerini (Receptor for Advanced Glycation 

End Products, RAGE) aktive eder (Schmidt ve ark 1996a). RAGE’nin kronik 

periodontitisi olan tip 2 diyabetik bireylerin periodontal dokularında, diyabeti 

olmayan bireylere oranla %50 oranında daha fazla eksprese olduğu gösterilmiştir 

(Schmidt ve ark 1996a, Katz ve ark 2005). Hiperglisemi sonucunda RAGE 

ekspresyonu ve dolayısıyla endotel hücrelerinde AGE-RAGE etkileşimi artmaktadır. 

AGE-RAGE etkileşimi monosit yüzeyinde oluştuğu zaman hücre içi sinyalizasyon 

değişerek (oksidatif stres artışı, transkripsiyon faktör nükleer faktör-kappa B 

aktivasyonu) monosit/makrofajdan TNF-α, interlökin-6 (IL-6) ve IL-1β gibi 

proenflamatuvar sitokin sentezinin artmasına neden olmaktadır. Diyabetik hayvan 

modellerinde RAGE’nin bloke edilmesi ile dişetindeki TNF-α, IL-6 ve matriks 

metalloproteinaz (MMP) seviyelerinde azalma görülmüştür (Lalla ve ark 2000). 

Kronik periodontitis patogenezine katkıda bulunan bu proenflamatuvar sitokinlerin, 

özellikle diyabetin metabolik kontrolünün kötü olduğu durumlarda,  hastalardaki 

periodontal doku hasarından sorumlu temel moleküller olduğu bilinmektedir 

(Schmidt ve ark 1996a, Schmidt ve ark 1999, Lalla ve ark 2000). 

Yüksek glikoz ortamında insan fibroblastlarının kollajen ve 

glikozaminoglikan üretiminde azalmalar olduğu belirtilmiştir (Willershausen-

Zonnchen ve ark 1991).  Kollajen sentezinin azalmasının yanı sıra, yeni oluşmuş 

kollajenin diyabetik dokularda arttığı gösterilen MMP’ler tarafından parçalanmaya 

yatkınlığı da bulunmaktadır (Sorsa ve ark 1992, Albandar ve ark 1999, Ryan ve ark 

1999).  

Periodontitisin Diyabet Üzerine Etkileri 

Periodontitisin diyabetin metabolik kontrolü üzerine olumsuz etkileri olduğu  

bilinmektedir (Engebretson ve Kocher 2013). Yapılan uzun dönem takip 

çalışmalarında periodontitisi olan tip 2 diyabet hastalarında metabolik kontrolün, 

periodontitisi olmayan tip 2 diyabet hastalarına göre daha kötü olduğu bulunmuştur 

(Taylor ve ark 1996). Periodontitis aynı zamanda, diyabetin kalp, beyin ve periferik 

damarlardaki etkilerini de artırabilmektedir (Thorstensson ve ark 1996). Cerrahisiz 

periodontal tedavinin, tip 2 diyabetin metabolik kontrolünü olumlu yönde 

etkilediğini bildiren çalışmalar (Stewart ve ark 2001) olmakla birlikte, herhangi bir 
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etkisi olmadığını bildiren çalışmalar da mevcuttur (Promsudthi ve ark 2005, 

Goncalves ve ark 2008).  

Periodontitisin Diyabeti Etkileyebileceği Olası Mekanizmalar 

Periodontitis sistemik ve kronik bir enflamatuvar sürecin başlamasında öncü 

olabileceği gibi, var olan böyle bir durumun olumsuz yönde ilerlemesine de sebep 

olabilmektedir (Loos 2005). Akut bakteri veya virüs enfeksiyonlarının diyabetik 

olmayan bireylerde insülin direncini arttırdığı bilinmektedir (Sammalkorpi 1989, 

Yki-Jarvinen ve ark 1989). Diyabetik bireylerde insülin direncinin artmasına sebep 

olan bu tip enfeksiyonlar, metabolik kontrolün ciddi şekilde bozulmasına neden 

olmaktadır. Benzer bir şekilde, gram negatif enfeksiyon özelliği taşıyan periodontitis, 

diyabetik hastalarda insülin direncinin artmasına ve metabolik kontrolün 

kötüleşmesine yol açmaktadır (Genco ve ark 2005). Doğal olarak periodontal 

enflamasyonu durduracak veya azaltacak herhangi bir tedavi, insülin direncinin 

azalmasını ve dolayısıyla metabolik kontrolün iyileşmesini sağlamaktadır.  

Kronik periodontitis, sadece lokal olarak dokuları etkilemekle kalmayıp 

sistemik etkiler de göstermektedir (Linden ve ark 2013). Yapılan çalışmalarda, 

kronik periodontitisli bireylerin C-reaktif protein, TNF-α ve IL-6 seviyelerinin 

periodontal olarak sağlıklı bireylerden daha yüksek olduğu ve periodontal tedavi 

sonrası bu seviyelerin anlamlı şekilde azaldığı gösterilmiştir (Loos ve ark 2000, 

Noack ve ark 2001, D'Aiuto ve ark 2004).  

İnsülin duyarlılığı ve direncinde genetik faktörler, stres ve enflamatuvar 

mediyatörler gibi çeşitli etkenler rol oynamaktadır. Kronik enflamatuvar bir hastalık 

olan periodontitis de, özellikle enflamatuvar sitokinlerin dolaşımdaki düzeylerini 

artırarak insülin duyarlılığı ve direncinde etkili olmaktadır. 

Tip 2 diyabetik periodontitis hastalarındaki monosit/makrofaj fenotipindeki 

değişiklik, diyabetik olmayan periodontitis hastalarıyla benzer periodontopatojenlere 

maruz kalınmasına rağmen enflamatuvar sitokinlerin daha fazla miktarda 

üretilmesine sebep olmaktadır (Salvi ve ark 1997b). Tip 2 diyabetik, kronik 

periodontitis hastalarının serum IL-6, IL-8 ve IL-1β seviyelerinin yükselmesi 

sistemik enflamatuvar cevabın artmasına yol açabilmektedir. Sistemik olarak 

şiddetlenen enflamatuvar cevap, kronik periodontitisin tip 2 diyabetik hastalarda 
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metabolik kontrolün kötüleşme riskini neden arttırdığını açıklamaktadır (Taylor ve 

ark 1998a). Ayrıca, cerrahisiz periodontal tedavi uygulanan tip 2 diyabetik kronik 

periodontitis hastalarında periodontal dokular düzeyinde ve dolaylı olarak da 

sistemik düzeyde proenflamatuvar mediyatör seviyesinin azalması glisemik 

kontroldeki düzelmeyi açıklamaya yardımcı olmaktadır (Miller ve ark 1992, Grossi 

ve ark 1996, Grossi ve ark 1997, Stewart ve ark 2001, Kiran ve ark 2005).  

1.5. Sitokinler 

Sitokinler, enflamasyonun şiddetininin ve sürecinin belirlenmesinde rol alan 

düşük moleküler ağırlıklı proteinlerdir. Enflamasyonun akut ve kronik safhalarında, 

epitel hücreleri, fibroblastlar, nötrofiller, makrofajlar ve lenfositler tarafından 

üretilirler.  

Periodontal hastalık patogenezinde rol oynadığı bilinen proenflamatuvar 

sitokinler; IL-1, IL-6, IL-8, IL-11, IL-12, IL-15, IL17, IL-21, IL-22, IL-23, IL-32, 

TNF-ɑ ve PGE2, antienflamatuvar sitokinler ise IL-1Ra, IL-4, IL-10, IL-12, IL-13, 

IL-18, IL-27, IL-33, IFN-ɑ, IFN-β ve TGF-β’dır  (Dinarello 2000, Takashiba ve ark 

2003).  

1.5.1. IL-1 

IL-1’in kaynağı makrofajlar, B hücreleri, monositler ve dendritik hücreler 

olup, güçlü proenflamatuvar etkilerinden dolayı en çok incelenen alt grupları IL-1β 

ve IL-1α’dır (Dinarello 2011). IL-1Ra ise diğer iki IL-1 molekülü ile fizyolojik 

olarak antagonistik aktiviteye sahiptir (Ebersole ve Cappelli 2000). 

IL-1’in hedef hücre ve dokular üzerine etkisi şöyle sıralanmıştır: 

1. Makrofajları etkileyerek, onların ilgili bölgeye göçünü sağlar ve hücre öldürücü 

aktivitelerini ve prostaglandin üretimini arttırır.  

2. Nötrofillerin ilgili bölgeye göç etmesini sağlar, nötrofilleri metabolik olarak aktive 

eder ve nötrofiliye (nötrofillerin yüzde oranının artışına) sebep olur. 

3. B hücrelerini prolifere olmaları ve antikor üretmeleri için uyarır. 

4. T hücrelerini lenfokin üretmeleri için uyarır.  

5. Fibroblast proliferasyonuna, kollajenaz ve prostaglandin üretimine sebep olur. 

6. Osteoklast formasyonunu, kemik ve kıkırdak rezorpsiyonunu artırır. 

7. Hepatositleri, amiloid, fibrinojen, C-rektif protein, haptoglobin, alfa-1 antitripsin 

ve seruloplazmin üretmeleri için uyarır. 



19 

 

8. Endotelyal hücreleri prolifere olmaları ve prostaglandin üretmeleri için uyarır. 

9. Beyne etki ederek ateş, uyku hali ve anoreksiye neden olur. 

10. Epitel hücrelerinin proliferasyonunu ve kollajen sentezini artırıcı etkisi 

bulunmaktadır (Genco 1992). 

Bu etkilerin büyük çoğunluğu çift yönlü olmaktadır. Örneğin IL-1 tarafından 

stimüle edilen B-lenfositler, daha fazla IL-1 üretmesi için makrofajları stimüle eden 

(interferon alfa) INF-α üretmektedir (Genco 1992). In vitro çalışmalarda gram 

negatif bakterilerin, monosit ve gingival fibroblastların IL-1β üretimini stimüle ettiği 

belirtilmiştir. Bu durum, proteoglikan, kollajen, kollajenaz ve prostoglandin artışına 

sebep olmaktadır. IL-1β, osteoklastları aktive ederek ve prostoglandin E2 sentezini 

stimüle ederek kemik rezorpsiyonunu tetiklemektedir. IL-1β aynı zamanda endotel 

hücrelerini etkileyerek enflamasyon bölgesine lökosit migrasyonunu da artırmaktadır 

(Tsai ve ark 1995). 

Periodontitis hastalarında lokal ve sistemik olarak artan IL-1β miktarına bağlı 

olarak pankreasta insülin üretiminden sorumlu β hücrelerinde defektler meydana 

gelmektedir, bu da periodontal hastalık ve diyabet arasındaki ilişkinin önemli 

sebeplerinden birisidir (Dinarello 2011). Biyikoglu ve ark (2013) bir çalışmasında, 

kronik periodontitisi olan 15 romatoid artritli birey ile 15 sistemik olarak sağlıklı 

bireye uygulanan cerrahisiz periodontal tedavi sonrasında, her iki grupta da IL-1β 

seviyelerinde başlangıca göre anlamlı bir azalma görülmüştür.  

1.5.2. IL-6 

IL-6, osteoklastik aktiviteyi ve kemik rezorpsiyonunu stimüle eden 

proenflamatuvar bir sitokindir (Cronstein 2007). Daha önceleri B hücresi farklılaşma 

faktörü ve B hücresi stimüle edici faktör gibi isimler almıştır (Kishimoto ve ark 

1995). IL-6, T ve B lenfositleri, monositler, makrofajlar, fibroblastlar, endotel 

hücreleri, epitelyal hücreler, nöronlar, astrositler, mezenşimal hücreler, osteoblastlar, 

epidermal langerhans hücreleri, dentritik hücreler ve keratinositler tarafından, 

enflamatuvar uyaranlara, viral enfeksiyonlara ve endotoksin gibi bakteriyel ürünlere 

karşı üretilmektedir (Gabay 2006). IL-6, B-lenfositlerin enflamasyonun ilk 

evrelerinde baskın bir role sahip olan plazma hücrelerine farklılaşmasında, T 

hücrelerin aktivasyonunda, endotel hücrelerinden IL-8 ve monosit kemoatraktan 

protein-1 (Monocyte Chemoattractant Protein-1, MCP-1) sekresyonunda ve adezyon 
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moleküllerinin ekspresyonunda etkilidir (Page ve Schroeder 1976,Romano ve ark 

1997). Bununla birlikte IL-6, enflamasyonun erken döneminde C-Reaktif Protein ve 

Serum Amiloid A gibi akut faz proteinlerinin üretimini tetikler (Gabay ve Kushner 

1999). Tam aksine antienflamatuvar bir mediyatör olan IL-1 Ra üretimini stimüle 

ederek konak için koruyucu etkiler de göstermektedir (Gabay ve ark 1997).  

Klinik parametreler ile dişeti oluğu sıvısındaki IL-6 miktarı arasında 

korelasyon olup olmadığını inceleyen bir çalışmada kanama indeksi ve cep derinliği 

ile IL-6 miktarı arasında doğru orantı bulunmasına karşın, plak indeksi ile IL-6 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Geivelis ve ark 1993). 

Kronik periodontitisi olan hastalarda IL-6’nın serum düzeyi periodontal olarak 

sağlıklı kişilere göre daha yüksek bulunmuştur (Bretz ve ark 2005, Marcaccini ve ark 

2009, Nakajima ve ark 2010).  

1.5.3. IL-8 

Proenflamatuvar bir sitokin olan IL-8, enfeksiyon veya enflamasyon 

varlığında nötrofilleri, lenfositleri, bazofilleri, monositleri ve eozinofilleri aktive edip 

doku hasarı olan bölgeye göç etmelerini sağlamakla görevlidir. Kemokin ailesinin bir 

üyesi olan IL-8 “nötrofil kemotaktik faktör” olarak adlandırılmış ve enflamasyon 

bölgesinde çeşitli hücreler tarafından üretilmektedir (Yoshimura ve ark 1987). IL-8, 

birincil olarak mononükleer fagositlerden, endotelyal ve epitelyal hücrelerden 

salgılanmaktadır. Bunun dışında, T hücreleri, eozinofiller, nötrofiller, fibroblastlar, 

keratinositler, hepatositler ve kondrositlerden de salgılanmaktadır (Ebersole ve 

Cappelli 2000). IL-8 nötrofiller için kuvvetli bir kemotaktik ajandır ve nötrofillerin, 

mobilizasyonunu ve degranülasyonunu sağlar. Enfeksiyon bölgesinde miktarı hızla 

artar (Gainet ve ark 1999).  

A.actinomycetemcomitans stimülasyonunu takiben 12. saatte gingival epitel 

hücrelerinde IL-8 üretiminin oldukça artmış olduğu gözlenmiştir (Sfakianakis ve ark 

2001). Konopka ve ark (2012) bir çalışmada, 30 kronik periodontitisli ve 21 

periodontal olarak sağlıklı bireyin başlangıç, 1. ve 4. hafta DOS IL-1β, IL-8 ve 

MMP-8 miktarları ve klinik parametreleri kayıt altına alınmış, kronik periodontitisi 

olan gruba başlangıçta cerrahisiz periodontal tedavi uygulanmıştır. Tedavi öncesinde 

tüm parametreler, kronik periodontitis olan bireylerde daha yüksek bulunmuş, tedavi 
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sonrasında ise başlangıca göre tüm parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı azalma 

görülmüştür. 

 1.6. ICAM (Intercellular Adhesion Molecule)  

Endotel hücre aktivasyonu çeşitli adezyon moleküllerinin plazma 

konsantrasyonları ölçülerek belirlenebilir. Adezyon moleküllerinden biri olan 

çözünebilir intersellüler adezyon molekülü (Soluble Intercellular Adhesion Molecule, 

sICAM) dolaşıma endotel hücre aktivasyonu sonrasında salınan, lökositlerin endotel 

hücrelerine bağlanıp dokulara migrasyonunu sağlayan bir proteindir. 

Tip 2 diyabetik hastalarda endotel hücre işlevleri ve aktivasyonunun değiştiği 

bilinmektedir (De Vriese ve ark 2000, Devaraj ve Jialal 2000). Endotel hücre işlev 

bozuklukları insülin duyarlılığının azalmasında ve periferik damar direncinin 

artmasında önemli rol oynamaktadır (Laakso ve ark 1990). Bu aktivasyon 

hiperglisemi (Baumgartner-Parzer ve ark 1995), oksidatif stres,  mikrobiyal uyarı 

veya TNF-α, IL-6, IL-1β gibi enflamatuvar sitokinlerin etkisi ile olmaktadır 

(Bevilacqua 1993, Beck ve Offenbacher 2002). Endotel hücrelerinde eksprese olan 

ICAM, periferik dokulardaki enflamatuvar sürecin başlaması için gerekli olan lökosit 

adezyonu, migrasyonu ve diapedezi ile ilişkilidir. Ayrıca, monositlerin subendotelyal 

alana geçişini kolaylaştırmaktadır. Aterosikleroz gelişimi ve enflamatuvar hastalık 

sürecinde ICAM biyokimyasal belirteç olarak kullanılır (Kent ve ark 2004). Yapılan 

çalışmalarda sICAM-1 ve vasküler sellüler adezyon molekülü (Soluble Vascular Cell 

Adhesion Molecule, sVCAM-1)’in serum seviyelerinin tip 2 diyabetik bireylerde 

artmış olduğu gösterilmiştir (Cominacini ve ark 1995, Ceriello ve ark 1996, Fasching 

ve ark 1996, Otsuki ve ark 1997). Erişkinlerde yüksek seviyede ICAM, VCAM 

düzeyinin insülin direnciyle ilişkili olduğu görülmüştür (Bagg ve ark 2001, Weyer ve 

ark 2002).  

1.7. VCAM (Vascular Cellular Adhesion Molecule) 

VCAM-1 Ig ailesine ait, sitokinler tarafından stimüle edildiğinde kan 

damarlarında eksprese olan bir moleküldür (Lamster ve Lalla 2001). Primer olarak 

lenfositlerde, eosinofillerde ve bazofillerde eksprese olur. Lenfositlerin, monositlerin, 

eosinofillerin ve bazofillerin damar endoteline adezyonunu sağlamaktadır. Kronik 

periodontitis hastalarının hem serum, hem de dişeti oluğu sıvısındaki sICAM, 
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sVCAM düzeylerinin sağlıklı bireylere oranla daha yüksek olduğu çeşitli 

çalışmalarda gözlenmiştir (Gemmell ve ark 1994, Beck ve Offenbacher 2002, Lappin 

ve ark 2003, Hannigan ve ark 2004). Cerrahisiz periodontal tedavi ile DOS sICAM, 

sVCAM miktarlarının azaldığı ileri sürülmüştür (Hannigan ve ark 2004). Kronik 

periodontitisde, zaten artmış olan sICAM-1, sVCAM-1 seviyelerinin, Tip 2 diyabetik 

bireylerde daha da artacağı, dolayısıyla endotel hücrelerin işlevsel bozukluğunun da 

daha fazla artabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak özellikle metabolik kontrolü 

kötü diyabetik hastalarda mikrovasküler komplikasyonların gelişmesi 

kolaylaşabilmektedir. Diğer taraftan, cerrahisiz periodontal tedavi ile lokal 

enflamasyonun ortadan kaldırılması, tip 2 diyabetin metabolik kontrolünün 

sağlanmasını kolaylaştırabileceği gibi diyabetik komplikasyonlara yatkınlığı da 

azaltmaktadır (Singh ve ark 2008, Perayil ve ark 2014). 

1.8. Dişeti Oluğu Sıvısı (DOS) 

Periodontal hastalık aktivitesinin belirlenmesinde değerli bir örneklem olan 

DOS dişeti oluğunda veya periodontal cep içerisinde farklı kompozisyonlarda 

bulunan ve dişeti oluğunun ekolojisini belirleme özelliğine sahip eksuda özelliklerini 

taşıyan biyolojik bir sıvıdır (Goodson 2003, Pollanen ve ark 2003, Gunday ve ark 

2014). DOS içeriğindeki hücresel bileşenler (epitel, bakteri, lökositler, eritrositler, 

virüsler ve yan ürünleri), elektrolitler, sitokinler, bakteriyel-metabolik ürünler, konak 

ve bakteri kaynaklı enzim ve enzim ürünleri-inhibitörleri (asit fosfataz, alkalen 

fosfataz, aspartat aminotransferaz, laktat dehidrogenaz, aril sülfataz vb.), ve 

immünoglobülinler, sıvının karakteristik özelliklerini oluşturarak bu sıvının 

periodontal hastalık açısından önemini ortaya koymaktadır (Bass ve ark 1982, 

Cimasoni 1983, Lamster ve ark 1986, Ebersole ve ark 1993, Eley ve Cox 1995, 

Ozmeric ve ark 1998, Figueredo ve ark 1999, Delima ve Van Dyke 2003, Bartold ve 

Narayanan 2006). Diğer bir yandan sistemik olarak alınan ilaçların da DOS’a geçtiği 

ve sıvıyı etkilediği görülmüştür (Heasman ve ark 1993, McLaughlin ve ark 1995, 

Sakellari ve ark 2000).  

DOS, invaziv olmayan bir yöntem olmakla birlikte detaylı ve dikkat 

gerektiren bir şekilde elde edilmesi gereken bir örneklemdir. DOS elde etme 

sürecinde, DOS’u etkileme potansiyeline sahip seks hormonları, sirkadyen ritim, 

diyabet gibi birçok faktör mevcuttur. Ayrıca,  ısı-nem, buharlaşma gibi çevresel 



23 

 

faktörler de DOS’a etki edebilir. Bu etmenler doğrultusunda gerekli önlemler 

alınarak DOS örneklemesi yapılmalıdır (Cimasoni 1983). 

DOS, kapiller tüp, dişeti oluğu yıkama , kağıt şerit gibi  çeşitli yöntemlerle 

elde edilebilir (Lindhe ve ark 1968). Kapiller tüp yönteminde belirli çap ve 

uzunluktaki tüpler dişeti oluğunda konumlandırılır, mezial ve distal yönde hareket 

ettirilerek ve bu esnada aspirasyon yapılarak DOS elde edilir (Egelberg 1963). Dişeti 

oluğu yıkama yönteminde ise dişeti oluğu genellikle Hanks solüsyonu denilen özel 

bir solüsyon ile yıkanarak bir mikro şırınga yardımı ile geri toplanır. Bu şekilde 

hücresel bileşenler ve plazma proteinlerini içeren seyreltilmiş bir DOS elde edilmiş 

olur (Skapski ve Lehner 1976, Griffiths 2003). Kağıt şerit (paper strip) yöntemi ise 

sığ ve derin oluk içi yöntem olarak ikiye ayrılır. Derin oluk içi yöntemde kağıt şerit 

oluk içerisinde cep tabanından direnç hissedilene kadar ilerletilir ve DOS bu şekilde 

toplanır, ancak bu yöntemin cep tabanındaki mekanik irritasyonu ve sıvı hacmini 

artırması alınacak sonuçlarda değişiklikler yaratabilir. Bu sebeple dişeti oluğu 

içerisinde kağıt şeridin 1mm derinlikte konumlandırılarak uygulanan sığ oluk içi 

yöntem daha sağlıklı sonuçlar vermektedir (Ozmeric ve ark 1998, Figueredo ve ark 

1999, Ozkavaf ve ark 2001). Toplanan DOS hacminin belirlenmesi, ağırlık ölçülüp 

hacim hesabı yapılabileceği gibi (Atici ve ark 1998), elektriksel iletkenliği temeli ile 

çalışan periotron ile de gerçekleştirilebilmektedir (Griffiths 2003).  Daha hassas 

olduğu ve kullanımı kolay olduğu için, genellikle periotron kullanımı tercih 

edilmektedir. 

DOS, periodontal hastalık konusunda önemli bilgiler veren bir sıvı olup aynı 

zamanda konak savunma mekanizmasının da bir basamağını oluşturmaktadır. DOS’a 

ait çalışmalar ile varlığı belirlenen bazı bileşenlerin, periodontal hastalık ile ilişkisi 

tespit edilmiştir. Bunlara örnek olarak PGE2 (Prostaglandin E2), interlökin, tümör 

nekrozis faktör, lizozim, laktoferrin, hidroksiprolin ve lizozomal enzimler verilebilir 

(Page 1992).  

1.9.Salya 

Salya, parotis, submandibuler ve sublingual bezlerden oral kaviteye salınan, 

%98'i su, %2'si elektrolitler, mukus, antibakteriyel bileşenler ve çeşitli enzimlerden 

oluşan bir sıvıdır (Rathnayake ve ark 2013).  Periodontal hastalığın lokal olarak 
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incelenmesi amacı ile araştırmacıların büyük kısmı dişeti oluğu sıvısı örneklemesine 

odaklanmakla birlikte salya, periodontal hastalık ve seyri, ayrıca sistemik 

hastalıkların periodonsiyum üzerine etkisinin değerlendirilmesi için, eldesi kolay 

olan bir örnekleme yöntemidir (Giannobile 2012). Gumus ve ark (2009) periodontal 

hastalığı olan tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarında salya antioksidan seviyelerini 

incelemişler ve tip 1 diyabette salyate oksidize glutatyon seviyesinin azaldığını, 

oksidatif stresin periodontal yıkımda hazırlayıcı faktör olabileceğini 

gözlemlemişlerdir. Bu nedenle, tükürüğün diyabetik bireylerde periodontal hastalık 

oluşumu ve tedaviye cevap sürecinde önemli bilgiler sağlayabileceği 

düşünülmektedir. 

1.10. Lazer 

‘Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER)’ 

kelimelerinin baş harflerinden oluşan lazer, radyasyonun uyarılmış salınımıyla 

güçlendirilen ışık anlamına gelmektedir. Başka bir kaynaktan yayılan enerjiyi sahip 

olduğu atomlar ya da moleküller yoluyla absorbe eden ve bu enerjiyi ışık fotonları 

halinde yayabilen sisteme lazer denmektedir. Lazer'in aktif mediası sıvı, gaz, katı, 

kristal veya yarı iletken bir maddeden oluşabilir (Aoki ve ark 2004, Ishikawa ve ark 

2009). Lazer seçimi, oluşacak lazer ışınının özellikleri açısından önem taşımaktadır. 

Işının dalga boyu, gücü ve rengi lazerin aktif mediası ile direkt olarak ilişkilidir. 

Lazerin adı dalga boyu ile değil CO2 lazeri, Helyum Neon (HeNe) lazeri gibi 

kullanılan aktif mediumun ismi ile kullanılmaktadır (Ishikawa ve ark 2009). Tıbbın 

birçok alanında olduğu gibi diş hekimliğinde de lazerler geniş bir kullanım alanı 

bulunmaktadır. Günümüz diş hekimliğinde yumuşak doku lazerleri (580-680nm), 

diyod lazer (800-980nm), Nd:YAG (neodymium-doped yttrium aluminium garnet 

1064nm), CO2 (carbon dioxide 10.600 nm), Er:YAG (erbium-doped yttrium 

aluminium garnet 2940 nm) ve Er, Cr: YSGG (erbium, chromium: yttrium-

scandium-gallium garnet 2790 nm) gibi lazer tipleri kullanılmaktadır (Aoki ve ark 

2004). 

Anatomik ve morfolojik sebepler konvansiyonel mekanik periodontal 

tedavinin yeterli ve etkin bir şekilde uygulanmasına engel olabilmektedir. Ayrıca 

lokal periodontal dokulara invaze olan bakterilerin eliminasyonu da tek başına 

cerrahisiz periodontal tedavi ile mümkün olamamaktadır. Bu durum konvansiyonel 
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mekanik periodontal tedavi sırasında bu limitasyonların ortadan kaldırılarak işlemin 

başarısının arttırılması için antimikrobiyal etki gösteren araç ve ilaçlarla 

desteklenmesi kavramını karşımıza çıkarmaktadır. Böylece lokal bakterisidal etkileri 

olan ayrıca iyileşme sürecinde yerleşik bağ dokusu hücrelerini olumlu yönde 

uyarabilen dental lazerlerin periodontolojide kullanımı gündeme gelmiştir (Herrera 

ve ark 2002).   

Periodontal tedavide lazer,  cerrahi ve cerrahi olmayan, tedavilerde doğru 

parametre ve kullanım şekli ile güvenli olarak yer alabilmektedir. Ayrıca post 

operatif olarak kanama kontrolü, ağrı ve enflamasyon şiddetinin azaltılması gibi 

etkilerinden de yararlanılmaktadır. İdame tedavisinde de tüm temel mekanik 

işlemlerin sonrasında antimikrobiyal destek olarak kullanılabilmektedir (Ando ve ark 

1996, Aoki ve ark 2004, Cobb 2006).  

Günümüzde periodontal tedavinin başarısını arttırmak için çeşitli lazerler ile 

uygulamalar yapılmıştır. Bunlardan CO2 lazerin defokus modunda uygulandığında 

kök yüzeyindeki smear tabakasını kaldırdığı, dekontaminasyon elde edildiği ve 

fibroblast adezyonuna yardımcı olduğu bildirilmiştir (Miserendino ve Pick 1995, 

Barone ve ark 2002, Crespi ve ark 2002). Nd:YAG lazerle ilgili yapılan çalışmalarda, 

Nd:YAG lazerin dekontaminasyon ve hastalıklı kök yüzeylerinde endotoksin 

inaktivasyonu sağladığını ve bakterisidal etkisini rapor etmişlerdir (White ve ark 

1991, Whitters ve ark 1994). Moritz ve ark (1998) yaptıkları bir çalışmada diyod 

lazerin klinik uygulamalarında bakterileri elimine ettiğini göstermiştir. Argon 

lazerler ise özellikle Prevotella intermedia ve Porphyromonas gingivalis gibi 

bakterileri yok etmektedir (Henry ve ark 1996). Er:YAG lazerlerin düşük enerji 

seviyelerinde periodontopatojen bakteriler üzerinde yüksek bakterisidal etki 

gösterdiği ve kök yüzeyine difüze olmuş lipopolisakkaritler gibi toksinleri 

uzaklaştırdığı birçok çalışmada rapor edilmiştir (Folwaczny ve ark 2000, Frentzen ve 

ark 2002, Crespi ve ark 2006, Crespi ve ark 2007).  

Diyod lazer, dalga boyu 375 nm ila 3330 nm arasında değişen bir yumuşak 

doku lazeridir. Diyod lazerler, periodontoloji alanında genellikle subgingival küretaja 

yardımcı olarak ve periodontal ceplerin dekontaminasyonunda kullanılmaktadır 

(Cobb ve ark 1992, Liu ve ark 1999). Agresif periodontitis hastalarında yapılan bir 

çalışmada, konvansiyonel mekanik periodontal tedaviye ek olarak uygulanan 980 nm 



26 

 

diyod lazer uygulamasının, sadece mekanik periodontal tedavi ve sadece lazer 

uygulanan gruba göre klinik (cep derinliği ve klinik ataçman düzeyi) ve 

mikrobiyolojik (T. Denticola ve P. Gingivalis) parametreler üzerinde istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde olumlu etkileri görülmüştür (Kamma ve ark 2009). Moritz ve 

ark (1998) mekanik periodontal tedaviye ek olarak uygulanan diyod lazer 

uygulamasının sadece mekanik tedavi uygulanan grupla kıyaslandığında, lazer 

uygulanan grupta kanama indeksi ortalamasının ve bakteri miktarının anlamlı şekilde 

azaldığını gözlemişlerdir. Hakki ve Bozkurt (2012), diyod lazerin gingival 

fibroblastlar üzerine etkisini inceledikleri in vitro çalışmada,  biyostimülasyon, 

periodontal cep, enfekte cep için kullanılan lazer parametrelerinin, hücrelerin 

proliferasyonu ve büyüme faktörlerinin (IGF, VEGF, TGF-β) mRNA ekspresyonuna 

etkisini incelemişlerdir. Bu çalışmada uygulanan periodontal cep için kullanılan 

dekontaminasyon modunun, muamele edilmemiş kontrol grubuyla kıyaslandığında, 

hücrelerin insülin benzeri büyüme faktörü (insulin like growth factor; IGF), vasküler 

endotelyal büyüme faktörü (vascular endothelial growth factor; VEGF) ve 

transforme edici büyüme faktör beta (transforming growth factor beta; TGF-β) 

mRNA ekspresyonunu anlamlı şekilde artırdığı, hücrelerin proliferasyonu üzerine 

olumlu ya da olumsuz bir etkisinin olmadığı sonucuna varmışlardır. Cep 

dekontaminasyonu modunda diyod lazerin, IGF, VEGF ve TGF-β'nın mRNA 

ekspresyonunda artış sağlamasının, klinik periodontal parametreler üzerinde olumlu 

etkilerini açıklayabileceği düşünülmektedir. Lazerin gingival fibroblastların 

davranışlarını regüle etmesinin de klinikte olumlu sonuçlar sağlayabileceğine 

inanılmaktadır. Bunun yanında, konvansiyonel periodontal tedaviye ek olarak 

uygulanan lazer uygulamalarının klinik ve mikrobiyolojik olarak sadece mekanik 

tedavi yapılan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı bir değişimin gözlemlenmediği 

çalışmalar da vardır (Ambrosini ve ark 2005, Assaf ve ark 2007, Damante ve ark 

2009). Lazer uygulamalarının, mekanik tedaviye ilave etkilerinin incelenmesi için 

daha fazla uzun dönemli randomize kontrollü çalışmaya gereksinim duyulmaktadır 

(Dukic ve ark 2013). 

Macedo ve ark (2014) kontrolsüz diyabeti olan kronik periodontitis hastaları 

üzerinde yaptıkları bir çalışmada, yalnızca kök yüzeyi düzleştirmesi ve doksisiklin 

uygulanan grup ve bu gruba ilave olarak fotodinamik tedavi uygulanan grupta 

başlangıç ve 3. ay HbA1c seviyeleri kıyaslandığında, fotodinamik tedavi yapılan 



27 

 

gruptaki hastaların HbA1c seviyelerinde kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşüş 

olduğu belirlenmiştir. Diyabeti olan kronik periodontitis hastaları üzerinde, düşük 

doz lazer uygulaması yapılan (670 nm 5mW)  bir başka çalışmada, gingival 

enflamasyonun lazer uygulanan grupta anlamlı şekilde azaldığı görülmüştür 

(Obradovic ve ark 2012). Bir başka çalışmada diyabeti olan kronik periodontitis 

hastalarında 635 nm dalga boyu olan LED (light-emitting diode) uygulamasının 

osteoklastik aktiviteyi inhibe ettiği belirtilmiştir (Kwon ve ark 2013). Periodontal 

hastalık ve diyabet oluşturulmuş ratlarda yapılan bir çalışmada mekanik tedaviye 

ilave olarak yapılan subgingival lazer dekontaminasyonunun, lazer kullanılmayan 

guruba göre periodontal parametreler açısından önemli ölçüde olumlu sonuçlar 

verdiği görülmüştür (de Almeida ve ark 2008). Diyabet oluşturulmuş ve diyabeti 

olmayan kronik periodontitis oluşturulmuş ratlarda yapılan bir çalışmada, test 

grubuna çekim sonrası 3., 5., 7. ve 14. günlerde düşük doz lazer uygulaması (13.95 

J/cm) yapılmış ve lazer uygulanan grupta uygulanmayan gruba göre alveol kemik 

oluşumunun daha iyi olduğu gözlenmiştir (Park ve Kang 2012).  

Periodontal tedavinin amacı; cerrahi veya cerrahi olmayan yollarla 

periodontal hastalığın durdurulması ve idamesinin sağlanmasıdır. Cerrahisiz 

periodontal tedavinin anatomik ve morfolojik sebepler, konağa bağlı faktörler ve 

mikroorganizmaların yumuşak dokuya invazyonu gibi nedenlerle erişilebilirlik 

açısından limitasyonları vardır. Bu durum, klinisyenleri mekanik tedaviye ilave 

olarak farklı araç veya ilaçların kullanımına yönlendirmektedir. Tıbbın birçok 

alanında kullanılan ve mekanik periodontal tedaviye ilave etkileri olabileceği 

düşünülen lazer çalışmamızda bu amaçla kullanılmıştır. Diyabet, yara iyileşmesinin 

bozulmasına sebep olan bir hastalıktır. Diyabet hastalarında, lazerin periodontal 

tedavinin prognozunu olumlu yönde etkileyebileceği düşünülerek planlanan bu 

çalışmada; kötü kontrollü ve iyi kontrollü tip 2 diyabeti olan periodontitis 

hastalarında lazer dekontaminasyonunun klinik ve biyokimyasal etkilerinin 

incelenmesi amaçlandı. Bilgimiz dahilinde iyi kontrollü ve kötü kontrollü tip 2 

diyabeti olan periodontitis hastalarında diyod lazer cep dekontaminasyonunun klinik 

ve biyokimyasal parametreler üzerine etkilerini inceleyen bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar, diyabet hastalarında 

mekanik periodontal tedaviye ek olarak diyod lazerin klinikte uygulamaya 
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girmesinin gerekli olup olmadığına dair bilgi birikimi sağlayacak ve klinik 

uygulamalar için yönlendirici olacaktır. 
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

2.1. Çalışma Grupları: 

Bu çalışmanın deney grubunu Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Endokrinoloji Anabilim Dalı'ndan, 2010-2013 tarih aralığında Selçuk Üniversitesi 

Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Kliniğine gönderilen ‘Kronik Periodontitis’ 

teşhisi konan, 30’u iyi kontrollü (İK), 30’u kötü kontrollü (KK) toplam 60 tip 2 

Diabetes Mellitus (DM)'u olan birey, her biri 15 kişiden oluşan 4 gruba rastgele 

dağıtıldı. Hastalara çalışma ile ilgili bilgi verildikten sonra bilgilendirilmiş onay 

formu ve etik kurul onayı (Selçuklu Tıp Fakültesi 2011/032 nolu 26.04.2011 tarihli 

ve Selçuklu Tıp Fakültesi 2013/57 nolu 22.10.2013 tarihli) alındı. İyi kontrollü 

diyabeti olan (İK-DM) bireylerin 15’ine cerrahisiz periodontal tedavi (kök yüzeyi 

düzleştirmesi; KYD) + subgingival diyod lazer (DL) uygulaması, diğer 15’ine ise 

sadece KYD uygulandı. Kötü kontrollü diyabeti olan (KK-DM) bireylerin 11’ine 

KYD+DL, diğer 15’ine ise sadece KYD uygulandı. Kötü kontrollü diyabeti olan, 

KYD+DL uygulanan grupta 4 birey, randevularına düzenli gelmemeleri sebebi ile 

çalışma dışı bırakıldı (Şekil 3).  

 

Şekil 2.1. Çalışma gruplarının oluşturulup, değerlendirmeye alınan bireylerin şeması. 
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Çizelge 2.1. Hastaların başlangıç parametreleri. 

 Kötü Kontrollü 

(n:26) 

İyi Kontrollü 

(n:30) 

 KYD 

n:15 

KYD+DL 

n:11 

KYD 

n:15 

KYD+DL 

n:15 

Yaş (Yıl; ortalama±SS) 53,67 ± 5,54 

Min: 46 

Max: 62 

50,73±6,68 

Min: 43 

Max: 61 

52,53±4,76 

Min: 44 

Max: 61 

52,47±4,07 

Min: 47 

Max: 60 

 

Vücut Kitle İndeksi 

(VKI, ortalama±SS) 

24,84±2,26 

 

25,39±1,70 23,48±0,73 24,66±1,36 

Erkek/Kadın(n) 9/6 6/5 6/9 7/8 

HbA1c 

(ortalama±SS) 

7,10±0,36 

 

7,26±0,35 5,97±0,28 6,25±0,17 

Total kolesterol 

(ortalama±SS) 

182±27,58 184,5±27,35 188,61±36,53 208,71±56,16 

HDL (mg/dl) 

(ortalama±SS) 

48,53±11,86 44,5±6,44 46,07±9,15 46,42±11,85 

LDL (mg/dl) 

(ortalama±SS) 

106,38±24,22 114,66±22,97 107,53±28,04 129,14±43,38 

Trigliserid(mg/dl) 

(ortalama±SS) 

133±78,34 126,16±36,24 173,07±70,56 165±66,25 

Açlık kan şekeri (mg/dl) 

(ortalama±SS) 

139,46±35,36 136,5±25,64 109,15±19,99 124±24,76 

 

35-60 yaşları arasında olan, ağzında en az 14 dişi ve son bir yıl içinde 

periodontal tedavi görmemiş, tip 2 diyabeti olan (HbA1c değeri 5.7 ile 8.0 arası) 

bireyler çalışmaya dahil edildi. Ayrıca; hastaların son altı ay içinde antibiyotik, 

antienflamatuvar ve sistemik kortikosteroid ilaç kullanmamış olmasına, sigara ve 

alkol kullanmamasına, hamile olmamasına ve klinik ölçümler sonrasında; her bir 

yarım çenede en az 2 dişte sondlama cep derinliği ≥ 5 mm ve ≤ 8 mm  olmasına 

dikkat edildi. 

Kontrol ve test gruplarındaki hastaların yaş ve sosyoekonomik durumları, 

alışkanlıkları, periodontal indeksleri kaydedildi. Çalışmaya dahil edilen her hastadan 

klinik ölçümler yapılıp, dişeti oluğu sıvısı (DOS) ve salya örnekleri alındı (Şekil 2). 
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Şekil 2.2.. Hastaların tedavi gruplarına dağıtılması. 

 

 

 

Şekil 2.3. Hastaların örnekleme ve tedavi protokollerinin zaman çizelgesi. 

Klinik Periodontal Değerlendirme 

Çalışma gruplarındaki hastaların ağızlarındaki bütün doğal dişlerden 

Sondlama Cep Derinliği (SCD), Klinik Ataçman Seviyesi (KAS), Plak İndeksi (Pİ) 

ve Gingival İndeks (Gİ) ölçümleri yapıldı. Klinik ölçümlerin tümü tek bir araştırmacı 

tarafından yapıldı. 
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2.2.1. Sondlama Cep Derinliği 

Cep derinliği ölçümleri sırasında Williams periodontal sondun basınç 

yapılmaksızın kendi ağırlığı ile dişlerin uzun eksenine paralel olarak uygulanmasına 

özen gösterildi. Cep derinliği ölçümünde, gingival marjinden cep tabanına kadar olan 

uzaklığın milimetrik ölçümü her dişin vestibülde ve lingual yüzeyinde mesial, distal 

ve orta bölgelerinden toplamda 6 noktadan yapıldı. Elde edilen ölçümlerin aritmetik 

ortalaması alınarak her hasta için ortalama SCD kaydedildi.  

2.2.2. Klinik Ataçman Seviyesi 

Mine-sement sınırı ile cep tabanı arasındaki mesafe ölçümü Williams 

periodontal sond vasıtasıyla her dişin vestibülde ve lingual yüzeyinde mesial, distal 

ve orta bölgelerinden toplamda 6 noktadan yapıldı. Elde edilen ölçümlerin aritmetik 

ortalaması alınarak her hasta için ortalama KAS kaydedildi. 

2.2.3. Plak İndeksi (Silness ve Löe 1964) 

Bütün dişlerin fasial, lingual, mesial ve distal 4 yüzeyine bakıldı ve skorların 

her hasta için ortalaması alınıp kayıt edildi. Skorlama şu şekilde yapıldı; 

0: Diş yüzeyinin dişeti bölgesinde hiç bakteri plağı yok 

1: Göz ile dişin yüzeyinde bakteri plağı görülmemekte fakat sondlama işleminden 

sonra sondun ucunda bakteri plağı izlenmemektedir 

2: Dişeti bölgesi ince ve orta düzeyde bakteri plağı ile kaplıdır ve bu birikinti gözle 

seçilebilmektedir. 

3: Fazla miktarda yumuşak birikinti vardır, bunun kalınlığı dişeti oluğunu tamamen 

doldurmuştur ve interdental bölge yumuşak debris ile doludur. 

2.2.4. Gingival İndeks (Löe ve Silness 1963) 

Bütün dişlerin fasial, lingual, mesial ve distal 4 yüzeyine bakıldı ve skorların 

her hasta için ortalaması alınıp kayıt edildi. Skorlama şu şekilde yapıldı; 

0: Sağlıklı dişeti 

1: Hafif enflamasyon hafif renk değişikliği, ödem var, sondlamada kanama yok, 

2: Orta dereceli enflamasyon, dişeti parlak kırmızı, ödemli sondlamada kanama var, 

3: Şiddetli enflamasyon, belirgin kırmızılık ve ödem, spontan kanamaya meyil ve 

ülserasyon var. 
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2.3. Dişeti Oluğu Sıvısı (DOS) Örneklerinin Elde Edilmesi 

Hastalardan DOS örnekleri günün belli saatlerinde, herhangi bir periodontal 

müdahale yapılmadan önce, ağızda 2 adet tek köklü, 1 adet çok köklü dişin en derin 

cebi olan bölgesinden yapıldı. Örneklenen bölgeler steril pamuk tamponlar ve salya 

emici ile salyadan izole edilerek, supragingival plak steril gazlı bezler ile 

uzaklaştırıldı. Örneklemeler için standart boyutlardaki Periopaper stripler kullanıldı. 

Örneklenen bölge hafifçe hava sıkılarak kurutulup, kağıt strip cep içerisinde 1mm 

ilerletilerek 30 sn bekletildi ve Periotron cihazında DOS miktarları µl cinsinden 

ölçüldü. Her hastanın 3 bölgesinden ölçümü yapılmış olan kağıt stripler 500 µl fosfat 

tampon (Phosphate Buffer Saline; PBS, pH = 7,4) içeren Eppendorf tüp içerisine 

konularak, ELISA analizleri yapılana kadar -80ºC'de saklandı.  

2.4. Salya Örneklerinin Elde Edilmesi 

Hastalardan başlangıç, 1. ay ve 3. aylarda tedaviye başlamadan önce herhangi 

bir uyaran kullanılmaksızın 1 dakika süre ile pet bardağa tükürmeleri istenerek, elde 

edilen salya örneklerinin enjektör vasıtası ile eppendorf tüplerine aktarılması ile elde 

edildi. Alınan örnekler, analizleri yapılana kadar -80ºC'de saklandı. Elde edilen salya 

örneklerinde, IL-1β incelendi. 

2.5. Tedavi 

Hastalardan ikinci seansta DOS ve salya örnekleri alındı ve aynı seansta 

diştaşı temizliği ve oral hijyen motivasyonu yapıldı. Üçüncü seansta hastalara tek 

seansta kök yüzeyi düzleştirmesi işlemi yapıldı ve lazer grubu hastalarına diyod lazer 

uygulandı.  

2.5.1. Diyod Lazer Uygulaması 

Diyod lazer, kullanım klavuzunda belirtilen dekontaminasyon ayarları ile 

(Güç: 1,5 W, Ortalama güç: 0,75 W, Pulse aralığı: 20 ms, Pulse uzunluğu: 20 ms, 15 

Joule/cm2) 940 nm dalga boyunda, 300 µm çapında cep dekontaminasyonu için 

kullanılan özel periodotnal fiber optik uçlar kullanılarak tek köklü dişlerde dişin 

bukkal sulkusuna 10 ve lingual sulkusuna 10, toplamda 20, çok köklü dişlerde ise 

dişin bukkal sulkusuna 15 ve lingual sulkusuna 15, toplamda 30 saniye olarak 

uygulandı.  
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2.6. DOS IL-1β, IL-6, IL-8, ICAM, VCAM Düzeylerinin Belirlenmesi 

Dişeti oluğu sıvısı örneklerinin IL-1β, IL-6, IL-8, ICAM, VCAM 

düzeylerinin ölçümleri, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Araştırma 

Merkezinde enzim bağlı immün absorban yöntem ‘Enzyme Linked-Immuno-Sorbent 

Assay’ (ELISA) ve (IL-1β, IL-6, IL-8, ICAM)ϴ, VCAM Ж, için ticari ELISA kitleri 

kullanılarak gerçekleştirildi. 

Deneye başlamadan önce tüm reaktifler ve örnekler oda ısısına getirildi (18-

25ºC). 

2.6.1. IL-1β Miktarının Belirlenmesi 

Boş kuyucuklara kromojen blank hariç, 50 µl standart buffer eklendi. Sonra 

uygun kuyucuklara 50 µl standart ve örnekler eklendi. Kromojen blank hariç 100 µl 

biyotin konjugat her bir kuyucuğa pipet yardımıyla eklendi ve plate üzeri kapatılarak 

oda sıcaklığında 2 saat inkübasyona bırakıldı. İnkübasyondan sonra yıkama 

solüsyonu ile 4 kez yıkama yapıldı. Yıkama işleminden sonra 100 µl streptavidin 

‘horseraddish peroxidase’ (HRP) solüsyonu kromojen blank hariç her bir kuyucuğa 

eklendi ve plate üzeri kapatılarak 30 dakika oda sıcaklığında inkübasyona bırakıldı. 

İnkübasyondan sonra yıkama solüsyonu ile 4 kez yıkama yapıldı. Sonra 100 µl 

stabilize kromojen her bir kuyucuğa eklendi ve kuyucuklardaki solüsyonun mavi 

renge dönüştüğü gözlendi. Daha sonra plate karanlıkta ve oda sıcaklığında 25 dakika 

inkübasyona bırakıldı. İnkübasyondan sonra her bir kuyucuğa 100 µl stop solüsyonu 

eklendi ve kuyucuklardaki solüsyonun sarı renge dönüştüğü gözlendi daha sonra 

plate, ELISA optik okuyucu cihazındaƗ 450 nm dalga boyunda okutuldu. 

2.6.2. IL-6 Miktarının Belirlenmesi 

Standartlar ikili çalışıldı. Uygun kuyucuklara 100 µl standart, kontrol ve 

örnekler eklendi. Sonra tüm kuyucuklara 50 µl Biyotin Konjugat eklendi ve plate 

üstü kapatılarak 2 saat oda sıcaklığında bekletildi. Bundan sonra plate yıkama 

solüsyonu ile 4 kez yıkandı. Yıkamadan sonra tüm kuyucuklara 100 µl Streptavidin 

HRP  solüsyonu eklendi ve üzeri kapatılarak yarım saat oda sıcaklığında bekletildi. 

Sonra yıkama solüsyonu ile 4 kez yıkama yapıldı. Yıkamadan sonra her bir kuyucuğa 

100 µl kromojenik solüsyon eklendi ve üzeri kapatılarak 30 dakika karanlıkta oda 

                                                           
ϴ Invitrogen Corporation 542 Flynn Road, Camarillo, CA 
Ж eBioscience, Bender MedSystems GmbH Campus Vienna Biocenter 2 1030 Vienna, Austria 
Ɨ µQuant ELISA Microplate Reader, BioTek Instruments, Winooski, VT 
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sıcaklığında bekletildi. Sonra her bir kuyucuğa 100 µl stop solüsyonu eklenerek 

ELISA optik okuyucu cihazındaƗ 450 nm dalga boyunda okutuldu. 

2.6.3. IL-8 Miktarının Belirlenmesi 

Standartlar ikili çalışıldı. Uygun kuyucuklara 50 µl standart, kontrol ve 

örnekler eklendi. Sonra tüm kuyucuklara 50 µl Biyotin Konjugat eklendi ve plate 

üstü kapatılarak oda sıcaklığında 1,5 saat bekletildi. Bundan sonra plate yıkama 

solüsyonu ile 4 kez yıkandı. Yıkamadan sonra tüm kuyucuklara 100 µl Streptavidin 

HRP solüsyonu konuldu. Üzeri kapatılarak yarım saat bekletildi. Bundan sonra plate 

yıkama solüsyonu ile 4 kez yıkandı. Yıkamadan sonra her bir kuyucuğa 100 µl 

kromojenik solüsyon eklendi ve üzeri kapatılarak 30 dakika karanlıkta oda 

sıcaklığında bekletildi. Sonra her bir kuyucuğa 100 µl stop solüsyonu eklenerek 

ELISA optik okuyucu cihazındaƗ 450 nm dalga boyunda okutuldu. 

2.6.4. ICAM Miktarının Belirlenmesi 

Örnek çalışılan kuyucuklara ve boş olarak belirlenen kuyucuklara 100 µl 

örnek sulandırma solusyonu konuldu. Standartlar ikili çalışıldı. Uygun kuyucuklara 

100 µl standart, kontrol ve örnekler eklendi. Sonra tüm kuyucuklara 50 µl HRP 

Konjugat eklendi ve plate üstü kapatılarak oda sıcaklığında 2 saat 700 rpm’e 

ayarlanmış çalkalayıcıda çalkalandı. Bundan sonra plate yıkama solüsyonu ile 3 kez 

yıkandı. Yıkamadan sonra tüm kuyucuklara 100 µl TMB Substrat solüsyonu 

konuldu. Üzeri kapatılarak 15 dakika bekletildi. Sonra her bir kuyucuğa 100 µl stop 

solüsyonu eklenerek ELISA optik okuyucu cihazındaƗ 450 nm dalga boyunda 

okutuldu. 

2.6.5. VCAM Miktarının Belirlenmesi 

Tüm kuyucuklara 100 µl tampon solusyonu konuldu. Standartlar ikili 

çalışıldı. Uygun kuyucuklara 100 µl standart, kontrol ve örnekler eklendi. Sonra tüm 

kuyucuklara 50 µl Konjugat karışımı eklendi ve plate üstü kapatılarak oda 

sıcaklığında 2 saat bekletildi. Bundan sonra plate yıkama solüsyonu ile 3 kez 

yıkandı. Yıkamadan sonra tüm kuyucuklara 100 µl TMB Substrat solüsyonu 

konuldu. Üzeri kapatılarak 10 dakika bekletildi. Sonra her bir kuyucuğa 100 µl stop 

solüsyonu eklenerek ELISA optik okuyucu cihazındaƗ 450 nm dalga boyunda 

okutuldu. 
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2.7. Verilerin İstatistiksel Analizi 

Veriler R yazılımı kullanılarak değerlendirildi. Verilerin normal dağılım 

gösterip göstermediği Minitab programında Anderson-Darling testi ile kontrol edildi. 

Tanıtıcı istatistik değerleri (ortanca değer, 1. çeyrek ve 3. çeyrek) elde edildi. Daha 

sonra veriler normal dağılım göstermediği için karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi 

kullanıldı. Farklı olan grupların tespit edilmesi için (post hoc) Mann Whitney-U testi 

kullanıldı. Eşleştirilmiş grupların karşılaştırılmasında Wilcoxon Signed Rank Test 

kullanıldı. Test sonuçlarının değerlendirilmesi p<0,05 değerine göre yapıldı. Bu 

çalışmada HbA1c için başlangıca göre 3. aydaki azalma miktarları açısından K0L0 

ve K0L1 gruplarındaki %50'lik bir farkı ɑ=0,05 seviyesinde %70 ihtimalle 

yakalayabilmek için gruplarda olması gereken n sayısı 16 olarak hesaplanmıştır. 

Ancak, K1L0 ve K1L1 grupları için HbA1c değeri açısından, başlangıca göre 3. ayda 

azalma miktarları kıyaslandığında (bu çalışmada olduğu gibi) %25'lik bir farkı 

ɑ=0,05 seviyesinde %70 ihtimalle yakalayabilmek için gruplardaki n sayısının 44 

olması gerektiği hesaplanmıştır. 
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3. BULGULAR 

Çalışma diyabeti olan kronik periodontitisli 56 birey üzerinde tamamlandı. 

Gruplar: 

1.İK-DM → KYD grubu: 15 hasta (6 erkek, 9 kadın) 

2. İK-DM → KYD+DL grubu: 15 hasta (7 erkek, 8 kadın) 

3. KK-DM → KYD grubu: 15 hasta (9 erkek, 6 kadın) 

4. KK-DM → KYD+DL grubu: 11 hasta (6 erkek, 5 kadın) 

Lazer ve diyabetin kontrolünden bağımsız olarak uygulanan cerrahisiz 

periodontal tedavinin, tüm hasta gruplarında HbA1c düzeyini istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde azalttığı görüldü. Metabolik kontrolü iyi olmayan diyabetik 

bireylerde, cerrahisiz periodontal tedaviye ilave olarak lazer ile periodontal cep 

dekontaminasyonunun HbA1c düzeyini, lazer uygulanmayan gruba göre 3. ayda, 

başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla azalttığı gözlendi.  

Şekil 3.1. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin HbA1c 

(%) seviyesi üzerine etkisi. KK-DM: Kötü Kontrollü-Diabetes Mellitus, İK-DM: İyi Kontrollü-

Diabetes Mellitus, KYD: Kök Yüzeyi Düzleştirmesi, KYD+DL: Kök Yüzeyi Düzleştirmesi + Diyod 

Lazer. 
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Çizelge 3.1. HbA1c değerinin tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca göre 

karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta Grupları Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç 

median (min-maks)  

3.Ay 

median (min-maks) 

p 

değeri 

KK-DM KYD 15 7,20 (6,60-7,90) 6,80 (6,30-7,90) a p<0,05 

KK-DM KYD+DL 11 7,20 (6,70-7,80) 6,70 (6,20-7,30) a p<0,01 

p   p>0,05 p>0,05  

İK-DM KYD 15 5,90 (5,70-6,50) 5,80 (5,20-6,10) a p<0,01 

İK-DM KYD+DL 15 6,20 (5,90-6,50) 6,00 (5,40-6,20) a p<0,001 

p   p<0,01 p>0,05  

Çizelge 3.2. Örnekleme zamanları arasında HbA1c değerindeki değişimin gruplar arası 

karşılaştırılması (b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta Grupları Tedavi 

Grupları 

n Baş-3.Ay 

median (min-maks)  

KK-DM KYD 15 0,30 (0,20-0,90) 

KK-DM KYD+DL 11 0,40 (0,20-0,80) b 

P   p<0,05 

İK-DM KYD 15 0,20 (0,20-0,60) 

İK-DM KYD+DL 15 0,30 (0,10-0,50) 

P   p>0,05 

Bütün tedavi gruplarında tüm ağız sondlama cep derinliği (SCD)’nde 

başlangıca göre 1. ve 3. ayda anlamlı miktarda azalma gözlendi. İyi kontrollü 

diyabeti olan gruplarda, lazer uygulanan grup lehine, uygulanmayan gruba göre 

istatistiksel olarak sondlama cep derinliği düzeylerinde daha fazla azalma gözlendi. 

 

Şekil 3.2. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin tüm ağız 

sondlama cep derinliği üzerine etkisi.  
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Çizelge 3.3. Tüm ağız SCD'nin tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca göre 

karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 3,91 (3,43-4,61) 2,88 (2,34-3,27)a 2,71 (2,17-3,05)a p<0,05 

KK-DM KYD+DL 11 3,81 (3,56-4,36) 2,53 (2,43-2,79)a 2,31 (2,25-2,47)a p<0,001 

P   p>0,05 p<0,01 p<0,01  

İK-DM KYD 15 3,56 (2,99-4,12) 2,41 (2,13-2,89)a 2,10 (1,99-2,53)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 3,47 (2,91-4,17) 2,51 (2,02-2,99)a 2,32 (1,99-2,81)a p<0,001 

P   p>0,05 p>0,05 p<0,05  

Çizelge 3.4. Örnekleme zamanları arasında tüm ağız SCD'deki değişimin gruplar arası 

karşılaştırılması (b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta Grupları Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 1,10 (0,82-1,37) 1,31 (1,03-1,64) 

KK-DM KYD+DL 11 1,28 (0,90-1,88) 1,50 (1,14-2,11) 

p   p>0,05 p>0,05 

İK-DM KYD 15 1,12 (0,86-1,38) 1,48 (1,00-1,68) 

İK-DM KYD+DL 15 0,96 (0,77-1,21) 1,21 (0,83-1,47)b 

p   p>0,05 p<0,01 

 

Tüm tedavi gruplarında alan bazında sondlama cep derinliği (SCD)’nde 

başlangıca göre 1. ve 3. ayda anlamlı miktarda azalma gözlendi. Diyabetin 

kontrolünden bağımsız, lazer  uygulanan gruplarda, uygulanmayan gruplara göre 

istatistiksel olarak sondlama cep derinliği düzeylerinde daha fazla azalma gözlendi. 

 

Şekil 3.3. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin alan 

bazında sondlama cep derinliği üzerine etkisi. 
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Çizelge 3.5. Alan bazında SCD'nin tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca göre 

karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 5,66 (5,00-6,66) 2,66 (2,33-5,00)a 2,66 (2,00- 4,00)a p<0,001 

KK-DM KYD+DL 11 5,33 (5,00- 6,33) 2,33 (2,00- 2,66) 1,66 (1,33- 2,00)a p<0,01 

p   p>0,05 p<0,05 p<0,001  

İK-DM KYD 15 5,33 (5,00- 7,33) 2,66 (2,33- 4,00)a 2,33 (2,00- 3,33)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 5,00 (5,00- 7,00) 2,00 (2,00- 3,00)a 2,00 (1,33- 2,33)a p<0,001 

p   p>0,05 p<0,01 p<0,001  

Çizelge 3.6. Örnekleme zamanları arasında alan bazında SCD'deki değişimin gruplar arası 

karşılaştırılması (b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta Grupları Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 2,67 (1,33-3,33) 3,00 (2,33-3,33) 

KK-DM KYD+DL 11 3,00 (2,67-3,67)b 3,67 (3,00-4,67)b 

p   p<0,01 p<0,001 

İK-DM KYD 15 2,67 (2,33-3,67) 3,00 (2,34-4,00) 

İK-DM KYD+DL 15 3,00 (2,34-4,66)b 3,66 (3,00-5,00)b 

p   p<0,01 p<0,01 

 

Bütün tedavi gruplarında tüm ağız klinik ataçman seviyesi (KAS)’nde 

başlangıca göre 1. ve 3. ayda anlamlı miktarda azalma gözlendi. Metabolik kontrolü 

iyi olan diyabet gruplarında lazer ile periodontal cep dekontaminasyonu uygulanan 

grupta, lazer uygulanmayan gruba göre başlangıca göre 3. ayda KAS düzeyinde daha 

fazla azalma gözlendi.  

 

Şekil 3.4. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin tüm ağız 

klinik ataçman seviyesi üzerine etkisi. 
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Çizelge 3.7. Tüm ağız KAS'ın tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca göre 

karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 3,12 (2,47-3,98) 2,07 (1,40-2,94)a 1,82 (1,22-2,81)a p<0,001 

KK-DM KYD+DL 11 2,88 (2,56-3,36) 1,63 (1,45-1,84)a 1,41 (1,25-1,49)a p<0,001 

p   p>0,05 p<0,01 p<0,01  

İK-DM KYD 15 2,78 (1,99-3,22) 1,53 (1,17-2,31)a 1,23 (1,02-2,10)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 2,61 (1,91-3,90) 1,65 (1,18-2,76)a 1,48 (1,09-2,50)a p<0,001 

p   p>0,05 p>0,05 p<0,05  

Çizelge 3.8. Örnekleme zamanları arasında tüm ağız KAS'taki değişimin gruplar arası karşılaştırılması 

(b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta Grupları Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 1,10 (0,60-1,37) 1,31 (0,84-1,64) 

KK-DM KYD+DL 11 1,21 (0,90-1,88) 1,44 (1,14-2,11) 

p   p>0,05 p>0,05 

İK-DM KYD 15 1,12 (0,82-1,36) 1,48 (0,87-1,68) 

İK-DM KYD+DL 15 1,03 (0,47-1,41) 1,13 (0,49-1,50)b 

p   p>0,05 p<0,01 

Tüm tedavi gruplarında alan bazında klinik ataçman seviyesi (KAS)’nde 

başlangıca göre 1. ve 3. ayda anlamlı miktarda azalma gözlendi. Metabolik kontrolü 

iyi olmayan diyabet gruplarında lazer ile periodontal cep dekontaminasyonu 

uygulanan grupta, lazer uygulanmayan gruba göre başlangıca göre 3. ayda ve 1. aya 

göre 3. ayda KAS düzeyinde daha fazla azalma gözlendi.  

 

Şekil 3.5. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin alan 

bazında klinik ataçman seviyesi üzerine etkisi.  
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Çizelge 3.9. KAS'ın tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca göre karşılaştırılması (a: 

Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 5,33 (4,66- 6,33) 2,66 (2,00- 4,66)a 2,66 (2,00- 4,33)a p<0,001 

KK-DM KYD+DL 11 5,00 (4,33- 6,00) 2,33 (1,66- 3,00)a 2,00 (1,33-2,66)a p<0,01 

p   p>0,05 p<0,05 p<0,01  

İK-DM KYD 15 5,00 (4,33- 7,00) 2,33 (2,33- 3,66)a 2,66 (2,00- 3,33)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 5,00 (4,33-6,66) 2,33 (2,00- 2,66)a 2,00 (1,66- 2,66)a p<0,001 

p   p>0,05 p<0,01 p<0,01  

Çizelge 3.10. Örnekleme zamanları arasında SCD'deki değişimin gruplar arası karşılaştırılması (b: 

Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta Grupları Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 2,66 (1,34-3,67) 2,67 (1,67-3,34) 

KK-DM KYD+DL 11 3,00 (2,33-3,67) 3,34 (2,34-4,00)b 

p   p>0,05 p<0,05 

İK-DM KYD 15 2,67 (2,00-4,00) 2,67 (2,00-4,34) 

İK-DM KYD+DL 15 2,66 (2,00-4,33) 3,00 (2,00-4,33) 

p   p>0,05 p>0,05 

Bütün tedavi gruplarında, tüm ağız gingival indeks (GI) değerlerinde 

başlangıca göre 1. ve 3. ayda anlamlı miktarda azalma gözlendi. Başlangıca göre 1. 

ve 3. ayda değişim miktarları açısından, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark görülmedi. 

 

Şekil 3.6. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin tüm ağız 

gingival indeks  üzerine etkisi. 
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Çizelge 3.11. Tüm ağız GI'nın tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca göre 

karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 1,91 (1,41-2,00) 0,91 (0,66-1,25)a 1,00 (0,50-1,25)a p<0,001 

KK-DM KYD+DL 11 1,91 (1,66-2,00) 0,91 (0,66-1,16) 0,66 (0,41-1,00) p<0,01 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

İK-DM KYD 15 1,83 (1,33-2,00) 1,00 (0,50-1,25)a 0,91 (0,66-1,08)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 1,83 (1,41-2,00) 1,00 (0,50-1,25)a 0,83 (0,41-1,08)a p<0,001 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

Çizelge 3.12. Örnekleme zamanları arasındatüm ağız GI'daki değişimin gruplar arası karşılaştırılması 

(b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta Grupları Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 0,92 (0,50-1,34) 1,00 (0,41-1,50) 

KK-DM KYD+DL 11 1,00 (0,59-1,17) 1,25 (0,66-1,50) 

p   p>0,05 p>0,05 

İK-DM KYD 15 0,83 (0,17-1,00) 0,92 (0,33-1,25) 

İK-DM KYD+DL 15 0,84 (0,58-1,34) 0,84 (0,66-1,42) 

p   p>0,05 p>0,05 

Tüm tedavi gruplarında alan bazında gingival indeks (GI) değerlerinde 

başlangıca göre 1. ve 3. ayda anlamlı miktarda azalma gözlendi. Metabolik kontrolü 

iyi olan diyabet gruplarında lazer ile periodontal cep dekontaminasyonu uygulanan 

grupta, lazer uygulanmayan gruba göre başlangıca göre 1. ve 3. ay GI düzeyinde 

daha fazla azalma gözlendi. 

 

Şekil 3.7. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin alan 

bazında gingival indeks  üzerine etkisi. 
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Çizelge 3.13. GI'nın tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca göre karşılaştırılması (a: 

Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

N Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 2,00 (1,66- 2,33) 1,00 (0,66- 1,33)a 1,00 (0,33- 1,33)a p<0,001 

KK-DM KYD+DL 11 2,33 (2,00- 2,33) 1,00 (0,66- 1,33)a 1,00 (0,33- 1,00)a p<0,01 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

İK-DM KYD 15 2,00 (1,66- 2,33) 1,00 (0,66- 1,33)a 0,66 (0,33- 1,00)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 2,33 (2,00- 2,66) 1,00 (0,33- 1,00)a 0,66 (0,33- 1,00)a p<0,001 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

Çizelge 3.14. Örnekleme zamanları arasında GI'daki değişimin gruplar arası karşılaştırılması (b: 

Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta Grupları Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 1,00 (0,33-1,67) 1,33 (0,66-1,67) 

KK-DM KYD+DL 11 1,33 (1,00-1,67) 1,33 (1,00-2,00) 

p   p>0,05 p>0,05 

İK-DM KYD 15 1,00 (0,66-1,67) 1,33 (1,00-2,00) 

İK-DM KYD+DL 15 1,33 (1,00-1,67)b 1,34 (1,33-1,67)b 

p   p<0,05 p<0,05 

Bütün tedavi gruplarında tüm ağız PI açısından, başlangıca göre 1. ve 3. 

aylarda istatistiksel olarak anlamlı miktarda azalma gözlendi. Kötü kontrollü diyabeti 

olan gruplarda, lazer uygulanan grup lehine tüm ağız PI skorları açısından,  

başlangıca göre tedavi sonrasında daha fazla azalma gözlendi. 

 

Şekil 3.8. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin tüm ağız 

plak indeksi üzerine etkisi. 
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Çizelge 3.15. Tüm ağız PI'nın tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca göre 

karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 1,83 (1,41-2,00) 1,00 (0,91-1,33)a 0,83 (0,41-1,00)a p<0,001 

KK-DM KYD+DL 11 1,91 (1,66-2,00) 1,00 (0,50-1,33)a 0,66 (0,41-1,00)a p<0,01 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

İK-DM KYD 15 1,91 (1,66-2,00 1,00 (0,50-1,25)a 0,75 (0,28-1,00)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 1,91 (1,08-2,00) 1,00 (0,66-1,08)a 0,75 (0,41-1,00)a p<0,001 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

Çizelge 3.16. Örnekleme zamanları arasında tüm ağız PI'daki değişimin gruplar arası karşılaştırılması 

(b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta Grupları Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 0,66 (0,33-1,09) 0,91 (0,41-1,59) 

KK-DM KYD+DL 11 0,91 (0,67-1,34)b 1,17 (0,84-1,50) 

p   p<0,05 p>0,05 

İK-DM KYD 15 1,00 (0,41-1,41) 1,09 (0,66-1,72) 

İK-DM KYD+DL 15 0,91 (0,33-1,25) 1,09 (0,08-1,42) 

p   p>0,05 p>0,05 

 

Tüm gruplarda PI açısından başlangıca göre 1. ve 3. aylarda istatistiksel 

olarak anlamlı miktarda azalma gözlendi. Gruplar arasında azalma miktarları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. 

 

Şekil 3.9. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin alan 

bazında plak indeksi üzerine etkisi. 
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Çizelge 3.17. PI'nın tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca göre karşılaştırılması (a: 

Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 2,33 (2,00- 2,33) 1,00 (0,66- 1,66)a 0,66 (0,33- 1,33)a p<0,001 

KK-DM KYD+DL 11 2,33 (1,66- 2,66) 0,66 (0,33- 1,33)a 0,66 (0,33- 1,00)a p<0,01 

p   p>0,05 p<0,05 p>0,05  

İK-DM KYD 15 2,33 (1,66- 2,66) 1,00 (1,00- 1,33)a 0,66 (0,33- 1,00)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 2,00 (1,66- 2,66) 1,00 (0,33- 1,33)a 0,33 (0,33- 1,00)a p<0,001 

p   p>0,05 p<0,05 p<0,05  

Çizelge 3.18. Örnekleme zamanları arasında PI'daki değişimin gruplar arası karşılaştırılması (b: 

Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta Grupları Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 1,33 (0,34-1,34) 1,34 (1,00-2,00) 

KK-DM KYD+DL 11 1,34 (0,67-2,33) 1,67 (1,00-2,33) 

p   p>0,05 p>0,05 

İK-DM KYD 15 1,00 (0,66-1,66) 1,34 (1,00-2,33) 

İK-DM KYD+DL 15 1,33 (0,33-2,33) 1,67 (1,00-2,33) 

p   p>0,05 p>0,05 

 

İyi kontrollü diyabeti olan lazer uygulanmayan gruptaki hastalarda başlangıca 

göre 1. ve 3. ayda DOS hacmi açısından istatistiksel bir farklılık bulunmamasına 

karşın, diğer gruplarda başlangıca göre 3. ayda istatistiksel olarak anlamlı azalma 

görüldü. Başlangıca göre 1. ve 3. aydaki değişim miktarları açısından gruplar 

arasında anlamlı bir fark görülmedi. 

 

Şekil 3.10. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin DOS 

hacmi üzerine etkisi. 
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Çizelge 3.19. DOS hacminin tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca göre 

karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 0,24 (0,05-0,69) 0,12 (0,03-0,30) 0,12 (0,08-0,25)a p<0,05 

KK-DM KYD+DL 11 0,18 (0,08-0,48) 0,17 (0,09-0,33) 0,12 (0,08-0,21)a p<0,05 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

İK-DM KYD 15 0,16 (0,07-0,75) 0,13 (0,03-0,31) 0,15 (0,07-0,28) p>0,05 

İK-DM KYD+DL 15 0,21 (0,12-0,69) 0,18 (0,09-0,39)a 0,16 (0,10-0,39)a p<0,01 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

Çizelge 3.20. Örnekleme zamanları arasında DOS hacmindeki değişimin gruplar arası karşılaştırılması 

(b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta Grupları Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 0,04 (-0,13-0,58) 0,08 (-0,06-0,58) 

KK-DM KYD+DL 11 0,00 (-0,19-0,22) 0,06 (-0,04-0,32) 

p   p>0,05 p>0,05 

İK-DM KYD 15 0,06 (-0,19-0,55) 0,00 (-0,12-0,62) 

İK-DM KYD+DL 15 0,06 (-0,04-0,60) 0,08 (-0,09-0,59) 

p   p>0,05 p>0,05 

Diyabetin kontrolünden bağımsız lazer uygulanmayan gruplarda başlangıca 

göre 1. ve 3. ayda anlamlı azalma gözlenirken, iyi kontrollü diyabet hastalarında 

lazer uygulanan grupta başlangıca göre 3. ayda anlamlı azalma gözlendi. Kötü 

kontrollü diyabet hastalarının bulunduğu lazer uygulanan grupta başlangıca göre 1. 

ve 3. ayda gözlenen azalma istatistiksel olarak anlamlı değildi. Tedavi grupları 

birbiriyle kıyaslandığında, başlangıca göre elde edilen azalma miktarlarının 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü.  

 

Şekil 3.11. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin dişeti 

oluğu sıvısı IL-1β total miktar seviyesi üzerine etkisi. 
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Çizelge 3.21. IL-1β total miktar seviyesinin tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca göre 

karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 55,50 (16,25-849,00) 0,41 (0,40-0,46)a 0,40 (0,34-102,67)a p<0,001 

KK-DM KYD+DL 11 63,41 (32,00-8673,25) 0,40 (0,35-0,48)a 0,44 (0,35-613,33)a p<0,05 

p   p>0,05 p>0,05 p<0,05  

İK-DM KYD 15 63,41 (16,25-841,08) 0,41 (0,35-0,56)a 0,40 (0,35-1178,92)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 55,50 (32,00-849,00) 0,40 (0,35-0,58)a 0,43 (0,35-71,25)a p<0,05 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

Çizelge 3.22. Örnekleme zamanları arasında IL-1β total miktar seviyesinin değişimin gruplar arası 

karşılaştırılması (b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 55,04 (15,82-848,58) 55,05 (-78,58-848,55) 

KK-DM KYD+DL 11 63,06 (31,60-8672,90) 63,01 (-573,50-8672,77) 

p   p>0,05 p>0,05 

İK-DM KYD 15 63,00 (15,84-840,73) 62,87 (-369,25-840,63) 

İK-DM KYD+DL 15 55,14 (31,60-848,54) 55,09 (31,47-848,53) 

p   p>0,05 p>0,05 

 

Dişeti oluğu sıvısı IL-1β konsantrasyon seviyelerine bakıldığında KK-DM 

grubunda lazer uygulanan grupta başlangıca göre tedavi sonrasında istatistiksel 

olarak anlamlı değişim gözlenmezken, diğer gruplarda başlangıca göre tedavi 

sonrasında anlamlı bir azalma görüldü. Başlangıca göre tedavi sonrasında değişim 

miktarları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. 

 

Şekil 3.12. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin dişeti 

oluğu sıvısı IL-1β konsantrasyon seviyesi üzerine etkisi. 
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Çizelge 3.23. IL-1β konsantrasyon seviyesinin tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca 

göre karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 260,15 (50,78-7718,18) 3,37 (1,36-13,61)a 3,37 (1,58-400,00)a p<0,001 

KK-DM KYD+DL 11 419,11 (163,70-19417,72) 4,53 (1,44-22882,9) 5,08 (2,22-6707,03) p>0,05 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

İK-DM KYD 15 361,95 (21,48-11469,32) 2,92 (1,33-12,50)a 2,86 (1,89-7217,86)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 230,97 (90,51-5306,25) 2,61 (1,21-32868,6) 2,92 (1,19-2956,00)a p<0,05 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

Çizelge 3.24. Örnekleme zamanları arasında IL-1β konsantrasyon seviyesinin değişimin gruplar arası 

karşılaştırılması (b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 251,98 (49,25-7715,13) 256,78 (-315,00-7715,18) 

KK-DM KYD+DL 11 167,45 (-3465,23-8923,69) 347,22 (-5914,32-19414,27) 

p   p>0,05 p>0,05 

İK-DM KYD 15 354,98 (19,50-11467,91) 320,10 (-3422,54-11464,88) 

İK-DM KYD+DL 15 228,56 (-32672,75-5301,51) 195,63 (-2847,88-5303,33) 

p   p>0,05 p>0,05 

Tüm tedavi grupları IL-6 düzeylerinde başlangıca göre 1. ay ve 3. ayda 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalma gözlenirken, yalnızca kötü kontrollü 

diyabet hastalarında lazer uygulanmayan grupta başlangıca göre 3. ayda gözlenen 

azalma istatistiksel olarak anlamlı değildi. Kontrollü diyabeti olan bireylerde, 

cerrahisiz periodontal tedaviye ilave olarak lazer ile periodontal cep 

dekontaminasyonunun, lazer kullanılmayan gruba göre IL-6 düzeyini başlangıca göre 

1. ayda istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalttığı gözlendi. Kontrolü iyi olmayan 

diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal tedaviye ilave olarak lazer ile periodontal 

cep dekontaminasyonunun, lazer kullanılmayan gruba göre IL-6 düzeyini başlangıca 

göre 3. ayda istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalttığı gözlendi. 
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Şekil 3.13. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin dişeti 

oluğu sıvısı IL-6 total miktar seviyesi üzerine etkisi. 

 

Çizelge 3.25. IL-6 total miktar seviyesinin tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca göre 

karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 116,91 (23,50-428,42) 19,75 (18,83-21,58)a 18,83 (16,58-1503,00)a p<0,001 

KK-DM KYD+DL 11 241,50 (39,08-4898,17) 18,83 (16,33-163,67)a 17,00 (16,08-20,92)a p<0,001 

p   p>0,05 p<0,05 p<0,05  

İK-DM KYD 15 179,25 (23,50-397,25) 19,50 (17,25-20,92)a 18,16 (15,83-70,17)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 366,08 (54,67-848,92) 19,75 (15,83-4306,33)a 18,58 (16,33-1347,25)a p<0,01 

p   p<0,01 p>0,05 p>0,05  

Çizelge 3.26. Örnekleme zamanları arasında IL-6 total miktar seviyesinin değişimin gruplar arası 

karşılaştırılması (b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 97,16 (3,25-408,67) 51,75 (-1432,83-411,67) 

KK-DM KYD+DL 11 222,41 (21,42-4877,75) 225,41 (22,08-4877,25)b 

p   p>0,05 p<0,05 

İK-DM KYD 15 159,75 (3,08-376,33) 161,08 (0,00-380,50) 

İK-DM KYD+DL 15 342,58 (-4173,83-831,42)b 333,00 (-1090,17-832,58) 

p   p<0,05 p>0,05 

Dişeti oluğu sıvısı IL-6 konsantrasyon miktarlarına bakıldığında, tüm 

gruplarda başlangıca göre tedavi sonrasında azalma gözlenirken, KK-DM 

gruplarında lazer lehine, lazer uygulanmayan gruba göre istatistiksel olarak daha 

fazla azalma görüldü. 
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Şekil 3.14. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin dişeti 

oluğu sıvısı IL-6 konsantrasyon seviyesi üzerine etkisi. 

 

Çizelge 3.27. IL-6 konsantrasyon seviyesinin tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca göre 

karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 560,15 (101,20-3321,05) 164,18 (64,44-658,33)a 173,27 (84,09-11865,7) p<0,01 

KK-DM KYD+DL 11 1696,57 (128,85-10966) 117,70 (55,68-495,96)a 149,40 (53,02-217,31)a p<0,001 

p   p<0,05 p>0,05 p>0,05  

İK-DM KYD 15 940,90 (122,14-4992,05) 145,83 (62,23-572,50)a 127,22 (58,43-369,30)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 2081,25 (145,13-5197,4) 107,72 (50,64-23489)a 132,92 (84,47-5389,00)a p<0,01 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

Çizelge 3.28. Örnekleme zamanları arasında IL-6 konsantrasyon seviyesinin değişimin gruplar arası 

karşılaştırılması (b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 488,68 (-123,95-3038,91) 296,78 (-11670,88-3111,79) 

KK-DM KYD+DL 11 1432,16 (48,54-10910,36)b 1588,24 (-41,15-10816,64)b 

p   p<0,05 p<0,05 

İK-DM KYD 15 368,40 (-2,52-4892,95) 633,08 (19,31-4833,98) 

İK-DM KYD+DL 15 1973,52 (-22944,57-5028,09) 1948,32 (-4888,19-5053,33) 

p   p>0,05 p>0,05 

Tedavi grupları arasında IL-8 miktarı açısından başlangıçtan 1. aya değişim 

miktarları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi, ancak metabolik 

kontrolü iyi olan hasta gruplarında başlangıçtan 3. aya değişim miktarı açısından 
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lazer uygulanan ve uygulanmayan grupta istatistiksel olarak anlamlı bir fark görüldü. 

Tüm gruplarda ayrı ayrı başlangıçtan 1. aya istatistiksel olarak anlamlı düşüş 

gözlemlenirken, 1.aydan 3. aya IL-8 düzeyinde artış gözlendi.  

 

Şekil 3.15. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin dişeti 

oluğu sıvısı IL-8 total miktar seviyesi üzerine etkisi. 

 

Çizelge 3.29. IL-8 total miktar seviyesinin tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca göre 

karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 29,50 (26,98-30,07) 9,99 (5,58-14,98)a 15,04 (2,48-87,39)a p<0,001 

KK-DM KYD+DL 11 29,88 (28,37-154,50) 8,79 (0,20-57,85)a 15,80 (0,27-43,01)a p<0,05 

p   p<0,05 p>0,05 p>0,05  

İK-DM KYD 15 29,31 (26,35-38,47) 11,51 (2,67-20,92)a 17,76 (2,23-65,49)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 30,89 (28,18-33,29) 16,63 (4,31-146,55)a 46,04 (2,23-130,45)a p<0,05 

p   p<0,05 p>0,05 p<0,01  

 

Çizelge 3.30. Örnekleme zamanları arasında IL-8 total miktar seviyesinin değişimin gruplar arası 

karşılaştırılması (b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 17,61 (12,18-22,54) 14,45 (-58,52-27,08) 

KK-DM KYD+DL 11 20,77 (-25,82-150,32) 14,14 (-13,45-114,71) 

p   p>0,05 p>0,05 

İK-DM KYD 15 19,44 (10,54-32,32) 9,21 (-35,61-36,24) 

İK-DM KYD+DL 15 14,82 (-116,29-26,58) -15,21 (-98,67-30,43)b 

p   p>0,05 p<0,01 
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Dişeti oluğu sıvısı IL-8 konsantrason miktarlarına bakıldığında KK-DM 

grubunda lazer uygulanmayan grupta başlangıca göre 1. ayda, tedavi sonrasında 

anlamlı bir değişiklik görülmezken diğer gruplarda istatistiksel olarak anlamlı bir 

azalma görüldü. Tüm gruplarda ayrı ayrı 1.aydan 3. aya IL-8 konsantrasyon 

düzeyinde artış gözlendi. 

 

Şekil 3.16. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin dişeti 

oluğu sıvısı IL-8 konsantrasyon seviyesi üzerine etkisi. 

 

Çizelge 3.31. IL-8 konsantrasyon seviyesinin tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca göre 

karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

N Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 122,54 (39,09-527,13) 93,32 (18,59-490,9) 71,39 (29,34-655,4) p>0,05 

KK-DM KYD+DL 11 173,91 (101,42-369,57) 38,19 (2,17-220,36)a 83,67 (3,41-403,24) p<0,001 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

İK-DM KYD 15 183,76 (35,65-426,87) 92,38 (22,26-627,5)a 117,01 (17,15-490) p<0,05 

İK-DM KYD+DL 15 135,33 (45,16-257,34) 104,64 (22,55-799) 298,66 (19,67-712)a p<0,01 

p   p>0,05 p>0,05 p<0,01  

 

Çizelge 3.32. Örnekleme zamanları arasında IL-8 konsantrasyon seviyesinin değişimin gruplar arası 

karşılaştırılması (b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 62,26 (-369,08-433,80) 44,29 (-520,12-403,18) 

KK-DM KYD+DL 11 106,52 (64,91-334,48)b 53,98 (-52,82-145,98) 

p   p<0,05 p>0,05 

İK-DM KYD 15 90,40 (-504,93-362,08) 55,98 (-270,48-250,46) 

İK-DM KYD+DL 15 44,83 (-675,00-152,69) -147,65 (-588,06-180,28)b 

p   p>0,05 p<0,01 
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Tedavi gruplarında DOS ICAM miktarı, başlangıçtan 1. aya ve başlangıçtan 

3. aya değişim miktarları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi. 

Tüm gruplarda ayrı ayrı başlangıçtan 1. aya ve başlangıçtan 3. aya istatistiksel olarak 

DOS ICAM düzeyinde anlamlı düşüş gözlendi. 

 

Şekil 3.17. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin dişeti 

oluğu sıvısı ICAM total miktar seviyesi üzerine etkisi. 

 

Çizelge 3.33. ICAM total miktar seviyesinin tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca göre 

karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 1,16 (1,02-1,80) 0,56 (0,42-0,99)a 0,53 (0,35-0,78)a p<0,001 

KK-DM KYD+DL 11 1,16 (1,06-2,41) 0,67 (0,46-2,17)a 0,49 (0,39-0,78)a p<0,001 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

İK-DM KYD 15 1,20 (1,02-2,53) 0,63 (0,42-1,06)a 0,49 (0,28-1,20)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 1,27 (1,06-1,77) 0,63 (0,42-1,73)a 0,60 (0,39-0,85)a p<0,001 

p   p>0,05 p>0,05 p<0,05  

Çizelge 3.34. Örnekleme zamanları arasında ICAM total miktar seviyesinin değişimin gruplar arası 

karşılaştırılması (b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 0,60 (0,10-1,34) 0,67 (0,25-1,20) 

KK-DM KYD+DL 11 0,60 (-0,86-1,67) 0,77 (0,39-1,78) 

p   p>0,05 p>0,05 

İK-DM KYD 15 0,60 (0,14-1,61) 0,67 (0,14-2,21) 

İK-DM KYD+DL 15 0,63 (-0,25-1,06) 0,67 (0,53-1,27) 

p   p>0,05 p>0,05 
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Dişeti oluğu ICAM konsantrasyon miktarları açısından KK-DM hastalarının 

olduğu lazer uygulanmayan grupta başlangıca göre tedavi sonrasında anlamlı bir 

değişiklik görülmemesine karşın, diğer gruplarda başlangıca göre 3. ayda istatistiksel 

olarak anlamlı azalma görüldü. Başlangıca göre değişim miktarları açısından gruplar 

arasında anlamlı bir fark görülmedi. 

 

Şekil 3.18. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin dişeti 

oluğu sıvısı ICAM konsantrasyon seviyesi üzerine etkisi. 

 

Çizelge 3.35. ICAM konsantrasyon seviyesinin tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca 

göre karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 5,29 (1,68-22,50) 4,56 (1,53-26,50) 4,75 (2,08-6,63) p>0,05 

KK-DM KYD+DL 11 6,48 (3,60-13,25) 5,58 (1,39-7,66)a 4,54 (1,29-8,32)a p<0,01 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

İK-DM KYD 15 7,60 (1,63-29,59) 5,48 (1,69-13,80) 2,96 (1,23-9,73)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 6,05 (1,72-13,11) 3,65 (1,63-9,44) 3,58 (0,99-6,37)a p<0,01 

p   p>0,05 p>0,05 p<0,05  

Çizelge 3.36. Örnekleme zamanları arasında ICAM total miktar seviyesinin değişimin gruplar arası 

karşılaştırılması (b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 2,02 (-24,15-17,93) 0,53 (-4,28-17,02) 

KK-DM KYD+DL 11 2,15 (-2,02-10,26) 3,31 (-2,03-8,00) 

p   p>0,05 p>0,05 

İK-DM KYD 15 1,07 (-9,25-26,52) 3,53 (-2,07-24,46) 

İK-DM KYD+DL 15 0,98 (-4,54-9,64) 1,84 (-4,64-10,46) 

p   p>0,05 p>0,05 
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Tüm tedavi gruplarında DOS VCAM miktarı açısından başlangıca göre 1. ve 

3. ayda istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi. Kontrollü diyabeti olan 

bireylerde, cerrahisiz periodontal tedaviye ilave olarak lazer ile periodontal cep 

dekontaminasyonunun, lazer kullanılmayan gruba göre VCAM düzeyini başlangıca 

göre 1. ayda istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalttığı gözlendi. 

 

Şekil 3.19. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin dişeti 

oluğu sıvısı VCAM total miktar seviyesi üzerine etkisi. 

 

 

Çizelge 3.37. VCAM total miktar seviyesinin tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca 

göre karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 13,54 (12,92-14,17) 6,45 (4,08-9,86)a 6,45 (5,10-8,16)a p<0,001 

KK-DM KYD+DL 11 14,37 (13,13-22,92) 6,80 (5,44-7,82)a 6,45 (5,44-8,84)a p<0,001 

p   p<0,01 p>0,05 p>0,05  

İK-DM KYD 15 13,33 (11,90-15,21) 7,81 (5,78-10,88)a 7,81 (5,10-11,22)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 14,16 (13,13-15,63) 6,80 (5,10-16,67)a 6,45 (5,44-11,22)a p<0,001 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

Çizelge 3.38. Örnekleme zamanları arasında VCAM total miktar seviyesinin değişimin gruplar arası 

karşılaştırılması (b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 6,66 (3,06-10,09) 7,08 (4,97-9,07) 

KK-DM KYD+DL 11 8,12 (5,99-16,12) 8,05 (5,54-17,14) 

p   p>0,05 p>0,05 

İK-DM KYD 15 5,98 (1,70-8,54) 6,11 (0,68-8,73) 

İK-DM KYD+DL 15 7,65 (-3,54-8,52)b 7,44 (4,41-9,43) 

p   p<0,01 p>0,05 
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Dişeti oluğu sıvısı ICAM konsantrasyon miktarları açısından bakıldığında, 

KK-DM grubunda lazer uygulanmayan grupta, başlangıca göre tedavi sonrasında 

anlamlı bir farklılık görülmezken, diğer gruplarda başlangıca göre tedavi sonrasında 

anlamlı azalma görüldü. KK-DM hastalarında başlangıca göre tedavi sonrasında 

değişim açısından,  gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmezken, 

İK-DM hastalarında lazer lehine istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi. 

 

Şekil 3.20. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin dişeti 

oluğu sıvısı VCAM konsantrasyon seviyesi üzerine etkisi. 

 

Çizelge 39. VCAM konsantrasyon seviyesinin tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve başlangıca 

göre karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 13,54 (12,92-14,17) 6,45 (4,08-9,86)a 6,45 (5,10-8,16)a p<0,001 

KK-DM KYD+DL 11 14,37 (13,13-22,92) 6,80 (5,44-7,82)a 6,45 (5,44-8,84)a p<0,001 

p   p<0,01 p>0,05 p>0,05  

İK-DM KYD 15 13,33 (11,90-15,21) 7,81 (5,78-10,88)a 7,81 (5,10-11,22)a p<0,001 

İK-DM KYD+DL 15 14,16 (13,13-15,63) 6,80 (5,10-16,67)a 6,45 (5,44-11,22)a p<0,001 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

Çizelge 40. Örnekleme zamanları arasında VCAM konsantrasyon seviyesinin değişimin gruplar arası 

karşılaştırılması (b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 6,66 (3,06-10,09) 7,08 (4,97-9,07) 

KK-DM KYD+DL 11 8,12 (5,99-16,12) 8,05 (5,54-17,14) 

p   p>0,05 p>0,05 

İK-DM KYD 15 5,98 (1,70-8,54) 6,11 (0,68-8,73) 

İK-DM KYD+DL 15 7,65 (-3,54-8,52)b 7,44 (4,41-9,43) 

p   p<0,01 p>0,05 
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Tüm tedavi gruplarında salya IL-1β  miktarı açısından başlangıca göre 1. ve 

3. ayda istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlemlenmesine karşın yalnızca 

kontrollü diyabetiklerin olduğu ve lazer uygulanmayan grupta başlangıca göre 3 

aydaki değişimin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü. Başlangıca göre 1. ve 

3. aydaki salya IL-1β değişim miktarı açısından gruplar arasında anlamlı bir fark 

izlenmedi. 

 

Şekil 3.21. Metabolik kontrolü iyi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetli bireylerde cerrahisiz periodontal 

tedavi ve ilave olarak diyod lazer ile dekontaminasyon uygulanan farklı tedavi modellerinin dişeti 

oluğu sıvısı Salya IL-1β konsantrasyon seviyesi üzerine etkisi. 

 

Çizelge 3.41. Salya IL-1β konsantrasyon seviyesinin tüm örnekleme zamanlarında gruplar arası ve 

başlangıca göre karşılaştırılması (a: Başlangıca göre değişimin istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Başlangıç  

median (min-maks) 

1.Ay  

median (min-maks) 

3.Ay  

median (min-maks) 

p-değeri 

KK-DM KYD 15 81,84 (0,07-316,83) 11,87 (0,06-267,95)a 0,64 (0,04-18,46)a p<0,001 

KK-DM KYD+DL 11 59,20 (0,06-323,72) 3,79 (0,05-110,71)a 0,07 (0,04-57,53)a p<0,001 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

İK-DM KYD 15 48,53 (0,05-178,00) 14,19 (0,05-63,57)a 13,54 (0,05-262,10)a p<0,01 

İK-DM KYD+DL 15 26,35 (4,26-257,48) 25,33 (0,05-179,48)a 3,33 (0,05-131,96)a p<0,01 

p   p>0,05 p>0,05 p>0,05  

Çizelge 3.42. Örnekleme zamanları arasında salya IL-1β konsantrasyon seviyesinin değişimin gruplar arası 

karşılaştırılması (b: Başlangıca göre farkın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılığı). 

Hasta 

Grupları 

Tedavi 

Grupları 

n Baş-1.Ay 

median (min-maks)  

Baş-3.Ay 

median (min-maks) 

KK-DM KYD 15 46,31 (-,95,87-258,37) 77,21 (-0,57-316,79) 

KK-DM KYD+DL 11 15,03 (-22,27-308,04) 54,10 (-0,01-294,40) 

p   p>0,05 p>0,05 

İK-DM KYD 15 34,05 (-18,10-155,36) 38,97 (-95,99-140,04) 

İK-DM KYD+DL 15 18,66 (-66,73-189,79) 22,87 (-23,57-197,49) 

p   p>0,05 p>0,05 
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Çizelge 3.43. Korelasyonlar 

  
SCD 

(mm) 

KAS 

(mm) PI GI 

HbA1c 

(%) 

IL-1β 

(pg/30s) 

IL-6 

(pg/30s) 

IL-8 

(pg/30s) 

ICAM 

(ng/30s) 

VCAM 

(ng/30s) 

DOS 

Hacmi 

SCD (mm) 1 0,89** 0,729** 0,721** 0,437** 0,631** 0,65** 0,244** 0,661** 0,632** 0,212** 

KAS (mm) 0,89** 1 0,716** 0,66** 0,346** 0,602** 0,655** 0,28** 0,606** 0,572** 0,241** 

PI 0,729** 0,716** 1 0,73** 0,125 0,597** 0,629** 0,282** 0,667** 0,628** 0,233** 

GI 0,721** 0,66** 0,73** 1 0,201* 0,574** 0,612** 0,287** 0,58** 0,691** 0,324** 

HbA1c (%) 0,437** 0,346** 0,125 0,201* 1 0,15 0,159 -0,205* 0,188* 0,196* -0,018 

IL-1β (pg/30s) 0,631** 0,602** 0,597** 0,574** 0,15 1 0,59** 0,475** 0,586** 0,57** 0,23** 

IL-6 (pg/30s) 0,65** 0,655** 0,629** 0,612** 0,159 0,59** 1 0,516** 0,632** 0,572** 0,339** 

IL-8 (pg/30s) 0,244** 0,28** 0,282** 0,287** -0,205* 0,475** 0,516** 1 0,371** 0,295** 0,297** 

ICAM 

(ng/30s) 0,661** 0,606** 0,667** 0,58** 0,188* 0,586** 0,632** 0,371** 1 0,696** 0,257** 

VCAM 

(ng/30s) 0,632** 0,572** 0,628** 0,691** 0,196* 0,57** 0,572** 0,295** 0,696** 1 0,299** 

DOS hacmi 0,212** 0,241** 0,233** 0,324** -0,018 0,23** 0,339** 0,297** 0,257** 0,299** 1 

 

*Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlı.           

**Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlı.  
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4. TARTIŞMA 

Diyabetin periodontal dokular üzerine etkileri literatürde pek çok araştırmada 

incelenmiş (Taylor ve ark 1998a, Tervonen ve ark 2000, Iacopino 2001, Mealey 

2006, Yoon ve ark 2012, Linden ve ark 2013), diyabet hastalarında periodontal 

hastalığın insidansı ve şiddetinin yüksek olduğu rapor edilmiştir (Nelson ve ark 

1990, Taylor ve ark 1998a, Covani ve ark 2009). Diyabetin periodontal dokular 

üzerinde, benzer şekilde periodontal hastalığın da diyabetin metabolik kontrolünde 

olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir (Sammalkorpi 1989, Janket ve ark 2005, 

Watanabe ve ark 2008). Diyabet hastalarında HbA1c seviyelerinin, periodontal 

hastalık nedeni ile oluşan kronik enflamasyondan olumsuz yönde etkilendiği de 

bildirilmiştir (Shoelson ve ark 2006). Periodontal hastalık tedavisinin, diyabetin 

metabolik kontrolü üzerine olumlu etkilerini gösteren çalışmalar olduğu gibi (Kiran 

ve ark 2005, Koromantzos ve ark 2011, Moeintaghavi ve ark 2012), herhangi bir 

etkisinin olmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (Smith ve ark 1996, Westfelt 

ve ark 1996, Jones ve ark 2007, Engebretson ve ark 2013). Cerrahisiz periodontal 

tedavinin, diyabetin metabolik kontrolü üzerine etkileri ile ilgili elde edilen farklı 

sonuçların, araştırmalardaki çalışma planı ve hasta seçim kriterlerindeki çeşitlilik ile 

ilgili olabileceği, özellikle de HbA1c düzeyi ve periodontal hastalık şiddeti ile ilgili 

dahil edilme kriterlerinin bu farklılıklarda belirleyici olabileceği düşünülmektedir.  

Metabolik kontrolü iyi olan diyabet hastalarının periodontal tedaviye 

verdikleri yanıt, sistemik açıdan sağlıklı bireylere benzer bulunmaktadır (Mealey ve 

Oates 2006). Ancak iyi ve kötü kontrollü tip 2 diyabetik kronik periodontitisi olan 

bireylerde mekanik periodontal tedaviye lazerin ilave etkilerinin değerlendirildiği bir 

çalışma bilgilerimiz dahilinde literatürde mevcut değildir.  

Bizim çalışmamızda, cerrahisiz periodontal tedavinin, hem iyi kontrollü    

(5.7 ≥ HbA1c ≤ 6.7),  hem de kötü kontrollü (6.8 ≥ HbA1c ≤ 8)  diyabetik bireylerde 

HbA1c düzeyini istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalttığı gözlendi (sırasıyla; 

P=0,0017, P=0,014). Engebretson ve ark (2013)’nın yaptığı randomize kontrollü 

klinik çalışmada, cerrahisiz periodontal tedavinin diyabetin metabolik kontrolü 

üzerine olumlu etkisi olmadığı sonucuna varmışlardır.  İncelenen birey sayısı [n:514, 

257 kontrol (tedavi yok) ; 257 test (kök yüzeyi düzleştirmesi ve klorheksidin 

gargara)] yüksek olmakla birlikte, en az iki yarım çenede, ≥ 5 mm cep derinliği ve 

ataçman kaybı, HbA1c düzeyinin ise %7-9 olduğu hastaların dahil edildiği 
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gözlenmiştir. Engebretson ve ark çalışmasında dahil edilen hastaların vücut kitle 

indeksi (VKİ)'leri ortalama yaklaşık 34 iken, bizim çalışmamızda ise bu değer 

ortalama yaklaşık 24,5'tir. Engebretson ve ark'nın çalışmasında dahil edilen 

hastaların obez olmasının, periodontal tedavinin, diyabetin metabolik kontrolüne 

olumlu etkisinin izlenememesinde bir etken olduğu düşünülmektedir.  Ayrıca, 

hastaların tedavi sonrası klinik skorlarına bakıldığında plak seviyesinin ortalama 

%72 ve sondlamada kanama skorlarının %42 olması, tedavi sonrası enflamasyonun 

tam olarak çözülemediğini de düşündürmektedir. Engrebretson yaptığı çalışmaya 

Chapple ve ark (2013) yaptığı eleştiride de bu konuya değinilmiştir. Obezite, 

enflamatuvar mediatörler ve insülin direnci arasındaki pozitif korelasyon, periodontal 

tedavinin diyabetin metabolik kontrolü üzerine olumlu etkisini bulamamalarını 

açıklamaktadır (Gregor ve Hotamisligil 2011). Engebretson ve ark'nın yüksek VKİ 

değerlerine sahip hastaları çalışmaya dahil etmesi, periodontal tedavi sonrası kanama 

yüzdelerinin azalmamasının bu olumsuz sonuca neden olduğu düşünülmektedir.  

Jones ve ark (2007)’nın yaptığı, cerrahisiz periodontal tedavinin diyabetin 

metabolik kontrolü üzerine olumlu etkisinin olmadığını bildiren randomize kontrollü 

bir diğer çalışmada, HbA1c seviyesinin ≥ 8.5 olan hastaları dahil ettiklerini 

bildirmekle birlikte, ortalama değerlere bakıldığında başlangıç HbA1c seviyesinin 

%10 olduğu gözlenmiştir. Hastaların aldığı medikasyonlar incelendiğinde, yaklaşık 

%30’unun insülin kullandığı, %23’ünün insülin+oral diyabetik ilaç kullandığı, 

%47’sinin ise sadece oral diyabetik kullandığı izlenmiştir. Medikasyonların farklı 

olmasının ve HbA1c seviyesinin çok yüksek olduğu hastaların çalışmaya dahil 

edilmesinin, çalışmanın sonuçlarına etkileyebilecek faktörler olduğuna 

inanılmaktadır.  Ayrıca, Jones ve ark’nın yaptığı bu çalışmada, sigara kullanan 

bireyler de çalışmaya dahil edilmiştir. Sigara kullanımının, sonuçları olumsuz 

etkileyen faktörlerden biri olabileceği de düşünülmektedir 

Kıran ve ark (2005) kronik periodontitisli tip 2 diyabetik hastalarda yaptıkları 

çalışmada, cerrahisiz periodontal tedavi uygulanan gruptaki bireylerin HbA1c 

düzeylerinin, periodontal tedavi uygulanmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde daha fazla azaldığını gözlemişlerdir. Çalışmaya HbA1c seviyesi % 6-8 arası 

bireyler dahil edilmiştir. HbA1c seviyeleri açısından bizim çalışmamızla benzerlik 

gösteren çalışmada, metabolik kontrol ile ilgili bir sınıflama yapılmamış olmakla 
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birlikte, cerrahisiz periodontal tedavinin HbA1c düzeyindeki regülasyonu ile ilgili 

sonuçları açısından bizim sonuçlarımızla tutarlılık göstermektedir.  

Chen ve ark'nın (2012) tip 2 diyabetik hastalarda gerçekleştirdiği randomize 

kontrollü çalışmada, cerrahisiz periodontal tedaviye ilave olarak 3. ayda subgingival 

temizlik (Test 1) veya cerrahisiz periodontal tedaviye ilave olarak 3. ayda 

supragingival profilaksi (Test 2) uygulanan gruplar ile cerrahisiz periodontal tedavi 

uygulanmayan kontrol grubunu kıyaslamışlar ve 6 aylık takip sonucunda, cerrahisiz 

periodontal tedaviye ilave olarak supragingival profilaksi yapılan (Test 2) grupta, 

başlangıca göre HbA1c düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığını, 

ancak test ve kontrol grupları arasında HbA1c değişimi açısından fark olmadığını 

gözlemişlerdir. HbA1c düzeyi açısından gruplar arasında fark olmamakla birlikte, 

CRP açısından değerlendirildiğinde, 6. ayda test gruplarında tedavi uygulanmayan 

kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla azaldığını 

göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda, farklı bir araştırma kurgusu olup (tedavi 

modelleri ve izlem süreci), CRP değerlendirilmemiş olmakla birlikte, tedavi sonrası 

HbA1c düzeyindeki azalma açısından sonuçlar uyum göstermektedir.  

Moeintaghavi ve ark’nın (2012) tip 2 diyabetik kronik periodontitis 

hastalarını dahil ettikleri, cerrahisiz periodontal tedavi uygulanan (n:22) ve tedavi 

uygulanmayan (n:18) kontrol grubunu kıyasladıkları çalışmada, 3 aylık takip sonrası, 

HbA1c düzeyinin kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

azaldığını tespit etmişlerdir. Yine Koromantzos ve ark (2011) yaptıkları randomize 

kontrollü klinik çalışmada, kronik periodontitisli tip 2 diyabetik hastalarda cerrahisiz 

periodontal tedavi uygulanan ve uygulanmayan iki grup oluşturmuşlar ve 6 ay süre 

ile takip ettikleri hastalarda, cerrahisiz periodontal tedavinin HbA1c düzeylerini 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalttığını izlemişlerdir.  Koromantzos ve ark 

HbA1c düzeyi olarak kötü kontrollü (%7-10.2, ortalama test: 7.87, kontrol: 7.59) 

bireylerde çalışmakla birlikte, periodontal tedavinin diyabetin metabolik kontrolü 

üzerine olumlu etkisi ile ilgili sonuçları, bizim sonuçlarımızla uyumludur.  

Sun ve ark (2011) kronik periodontitisi olan kötü kontrollü (7.5≤HbA1c≤9.5) 

tip 2 diyabetik hastaları dahil ettikleri 3 aylık çalışmada 82 kişiden oluşan test 

grubuna başlangıç cerrahisiz periodontal tedaviye ilaveten 1 gr'lık tinidazol (2x1) ve 

250 mg'lık ampisilin (4x1), 75 kişiden oluşan kontrol grubuna ise 3 ay süre ile tedavi 
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uygulamamışlardır. Elde ettikleri sonuçlar, uygulanan tedavinin  HbA1c düzeyleri ve 

klinik periodontal parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma sağladığını 

göstermiştir. HbA1c düzeyi açısından dahil edilme kriteri, periodontal hastalık 

şiddeti ve tedavi protokolü açısından (cerrahisiz periodontal tedavi + kemoterapi) 

bizim çalışmamızla farklılıklar göstermekle birlikte, cerrahisiz periodontal tedavi 

sonrası, diyabetin metabolik kontrolü üzerine olumlu etkileri ile ilgili sonuçları bizim 

çalışmamızın sonuçları ile uyum göstermektedir.  

Perayil ve ark (2014), sistemik hastalığı bulunmayan 30'u kronik 

periodontitis, 30'u periodontal olarak sağlıklı birey üzerinde yaptıkları 3 aylık bir 

çalışmada, cerrahisiz periodontal tedavi uygulanan kronik periodontitis grubunda 

HbA1c düzeyinde, başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalma 

olduğunu (Başlangıç; 6.08±0.23 → 3. ay; 5.67±0.33) ve sistemik ve periodontal 

olarak sağlıklı kontrol grubunda ise (Başlangıç; 5.38±0.22 → 3. ay; 5.31±0.19) 

azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, tedavi edilen periodontal hastalıklı 

bireylerdeki 3. ay HbA1c değerlerinin periodontal olarak sağlıklı bireylerden 

istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte daha yüksek olduğunu gözlemişlerdir. 

Bu sonucun, cerrahisiz periodontal tedavi gören periodontitis hastalarının, 

periodontal cep derinliklerinin tamamen sağlıklı hale gelmemesi (Başlangıç; 

6.31±0.44 → 3. ay; 4.31±0.22)  ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. Sistemik 

olarak sağlıklı olup, periodontitisi olan bireylerin, olmayan bireylere göre HbA1c 

seviyelerinin daha yüksek olduğu birçok çalışmada bildirilmiştir (Hayashida ve ark 

2009, Saxena ve Deepika 2012, Ghalaut ve ark 2013, Rajan ve ark 2013, Rao 

Deepika ve Saxena 2013). HbA1c değeri % 5.5-6 arasında olan bireylerde %21, 6-

6.5 arasında olan bireylerde ise %44 oranda diyabet gelişebileceği rapor edilmiştir 

(Zhang ve ark 2010). Bu durum diyabeti olmayan, periodontal hastalığa sahip 

bireylerde de, diyabete yakalanma riski açısından periodontal tedavinin önemini 

ortaya koymaktadır. Kronik periodontitis hastalarında, cerrahisiz periodontal 

tedaviye ilave olarak sistemik antibiyotik kullanımının da anlamlı şekilde diyabetin 

metabolik kontrolü üzerine ilave etkileri olduğu görülmüştür (Grossi ve ark 1997). 

Bu durum antibiyotiklerin mikroorganizmalar ve konak modülasyonu üzerine etkileri 

ile non-enzimatik glikozilasyonu inhibe etmesi ile açıklanabilir. 

Dağ ve ark (2009) 15'i iyi ve 15'i kötü kontrollü diyabeti olan ve 15 sistemik 

hastalığı olmayan, kronik periodontitis hastası üzerinde yaptıkları çalışmada, tüm 
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gruplara başlangıçta cerrahisiz periodontal tedavi uygulamışlardır. Başlangıç ve 3. 

ayda klinik parametreler, HbA1c ve seviyelerinin kıyaslandığı çalışmada, 3. ay 

sonunda klinik parametreler ve  TNF-α açısından tüm gruplarda anlamlı bir azalma 

gözlenirken, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. 

HbA1c düzeyleri açısından kıyaslandığında, yalnızca iyi kontrollü diyabet 

hastalarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu bildirilmiştir. Bu durum, 

diyabetin kötü kontrolünün, periodontal tedavinin etkinliğini sınırlaması ile 

açıklanmıştır. Sistemik olarak sağlıklı bireylerin olduğu grupta, HbA1c değerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir azalmanın görülmemesi ise, zaten ideal sınırlarda olan 

bu değerin cerrahisiz periodontal tedavi ile regülasyonunun kısa dönemde zor 

olabileceği ile açıklanmıştır. Kötü kontrollü diyabeti olan kronik periodontitis 

hastalarında, cerrahisiz periodontal tedaviye ilave olarak kemoterapi, veya cerrahi 

işlemler gibi ilave uygulamaların gerekli olabileceği bildirilmiştir (Ryan ve ark 

2006). Kötü kontrollü diyabeti olan kronik periodontitis hastalarında, iyi kontrollü 

diyabeti olan ve sistemik olarak sağlıklı kronik periodontitis hastalarına göre 4mm ve 

üzeri ceplerde tedavi sonrasında subgingival diştaşı oluşumunun ve cep rekürrensinin 

anlamlı şekilde daha fazla olduğu bildirilmiştir (Tervonen ve Karjalainen 1997).  

Singh ve ark (2008)’nın yaptığı çalışmada, tip 2 diyabetik bireylerde, 

cerrahisiz periodontal tedavi (Test 1; n:15), cerrahisiz periodontal tedavi+sistemik 

doksisiklin (100 mg, 14 gün; Test 2; n:15) ve tedavi edilmeyen kontrol grubunu 

(n:15) kıyasladıklarında, her iki tedavi grubunun da kontrol grubu ile 

kıyaslandığında, HbA1c seviyelerini anlamlı şekilde azalttığı, sistemik doksisiklin 

verilen gruptaki HbA1c seviyesindeki azalmanın, tek başına cerrahisiz periodontal 

tedaviye göre daha fazla olduğunu göstermişlerdir.   

Sağlıklı ve kronik periodontitisi olan bireylerde adezyon moleküllerinin 

(ICAM, VCAM ve E-Selektin) cerrahisiz periodontal tedavi öncesi ve sonrası 

DOS'ta incelendiği bir çalışmada, periodontal hastalığı olan bireylerin sağlıklı, 

gingivitis ve periodontitisi bulunan bölgelerinden, ayrıca periodontal olarak sağlıklı 

oluşturulmuş kontrol grubundan da örnekler toplanmıştır. Hastalıklı bölgelerde 

sağlıklı bölgelere göre daha fazla olduğu tespit edilmiş olup, tedavi sonrasında 

başlangıca göre ICAM, VCAM düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma 

gözlenmiştir. Çalışmamızda E-Selektin incelenmemiş olmakla birlikte, ICAM, 
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VCAM düzeylerinde Hannigan ve ark'nın yaptığı çalışmaya benzer şekilde, tedavi 

sonrasında başlangıca göre anlamlı bir azalma izlenmiştir (Hannigan ve ark 2004).  

Generalize agresif periodontitisi olan 21 hastanın dahil edildiği bir çalışmada 

cerrahisiz periodontal tedavi ve sistemik antibiyotik uygulaması öncesi ve 

sonrasında, adezyon molekküllerinin (E-Selektin, ICAM, VCAM) serum düzeyleri 6 

ay süre ile izlenmiştir. E-Selektin düzeyinde başlangıca göre tedavi sonrasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlenirken, ICAM ve VCAM serum 

düzeylerinde başlangıca göre tedavi sonrasında istatistiksel olarak herhangi bir fark 

izlenmemiştir (Pischon ve ark 2007). Sonuçların bizim çalışmamızla uyumlu 

olmaması, hasta popülasyonunun farklı seçilmiş olması ve adezyon moleküllerinin 

DOS yerine serumda bakılması ile açıklanabilir. 

Şiddetli periodontal hastalığa sahip bireylerde, cep epiteli yüzey alanı 

hesaplandığında 8-20 cm2 civarında ülsere alan olduğu rapor edilmiştir (Hujoel ve 

ark 2001). Bu ülsere alan, avuç içi büyüklüğündeki bir alana tekabül edip, subklinik 

septisemi yaratabilecek enfekte bir yüzey alanıdır (Loesche ve Lopatin 1998). 

Periodontal tedavi, klinik periodontal parametrelerde iyileşme, dolayısı ile bu 

kümülatif enfekte alan ve sistemik proenflamatuvar sitokin ve mediatörlerin 

azalmasını sağlamaktadır. Çalışmamızda sistemik olarak incelenmemiş olmakla 

birlikte, periodontal tedavi sonrası, DOS'ta incelediğimiz proenflamatuvar 

sitokinlerin bu nedenle azaldığı düşünülmektedir. Sonuçlarımız, tüm sitokin ve 

adezyon moleküllerinin periodontal tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

azaldığını, diyod lazer uygulamasının lokal olarak dokuda IL-6'nın azalmasına ilave 

katkısının olduğunu akla getirmiştir. Diyod lazerin, IL-6 seviyesi üzerindeki ilave 

olumlu etkisinin, diyod lazerin diyabetin metabolik kontrolü üzerine olumlu 

etkisinde açıklayıcı olabileceği düşünülmektedir.  

Diyabetin kötü kontrolünün şiddetinin, immün sistem, vasküler ağ ve yara 

iyileşmesine olan olumsuz etkilerini artırabileceği ve bu nedenle periodontal 

tedavinin metabolik kontrol üzerine etkisinin izlenemeyeceği de varsayılmaktadır 

(Peppa ve ark 2009). Seçilen hasta grubu, hastaların metabolik kontrol ve aldıkları 

ilaçlar açısından homojen olması sonuçların güvenilirliği açısından önemlidir. Hem 

etik nedenlerle, hem de tedavi sürecindeki ilaç değişimi gibi araştırma sonuçlarını 

etkileyebilecek faktörlerden kaçınmak için, bizim çalışmamızda, dahil edilme kriteri 
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olarak HbA1c seviyesi ≤ 8 olmasına dikkat edilmiş, ayrıca hastalar metabolik olarak 

iyi kontrollü ve kötü kontrollü şeklinde sınıflandırılarak, yapılan tedaviye cevapta her 

iki grubun farklı olup olmayacağının da incelenmesi hedeflenmiştir.  

Periodontal tedavinin HbA1c üzerindeki düzenleyici etkisinin izlenmesi için 

planlanan çalışmalarda, bir gruba cerrahisiz periodontal tedavi uygulanırken, diğer 

gruba herhangi bir periodontal tedavi yapılmamıştır (Singh ve ark 2008, Sun ve ark 

2011, Chen ve ark 2012, Moeintaghavi ve ark 2012, Perayil ve ark 2014). Araştırma 

süresince geçen en az 3 aylık örnekleme döneminde periodontal tedavi yapılmadan 

hastaların bekletilmesinin etik nedenlerle uygun olmaması nedeni ile bizim 

çalışmamızda tedavi yapılmayan bir grup oluşturulmamıştır. Kıyaslamalar her 

hastanın kendi başlangıç değerleri ile yapılmıştır. 

Mekanik periodontal tedaviye ilave uygulamaların kıyaslandığı çalışmalarda, 

gruplar arası başlangıç klinik periodontal parametrelerin değerlerinin istatistiksel 

olarak benzerlik göstermesi önem taşımaktadır. Yapılan bir seri çalışmada, hastaların 

başlangıç periodontal skorlarının gruplar arasında benzerlik göstermesinin 

periodontal tedavi sonuçlarının kıyaslanması açısından önemli olduğu gösterilmiştir 

(Badersten ve ark 1981, Badersten ve ark 1984). Çalışmamızı oluşturan grupların 

başlangıç cep derinliği, klinik ataçman seviyesi, gingival indeks ve plak indeksi 

seviyeleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır.  

Diyabetin sebep olduğu komplikasyonların önlenebilmesi için temel tedavi 

hedefi glisemik kontrolün sağlanabilmesidir (The United Kingdom Prospective 

Diabetes Study Group 1998). Glikolize hemoglobin seviyesinin ölçülmesi geriye 

dönük 3 aylık metabolik kontrolün değerlendirilmesi için önemli bir belirteçtir 

(Larsen ve ark 1990). Literatürde metabolik kontrolün iyi veya kötü olduğunu 

gösteren, HbA1c açısından farklı eşik değerler kullanılmıştır (Guzman ve ark 2003, 

Rodbard ve ark 2009, Diabetes Care 2010, Costa ve ark 2013). Çalışmamızda Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Anabilim Dalı ortak kararı ile HbA1c için 

ortalama eşik değer %6,7 olarak kabul edildi.  HbA1c değeri 5,7 ile 8 arasında olan 

hastalar çalışmaya dahil edilirken, HbA1c seviyesi 8'in üzerinde olan hastalar ilaç 

değişimi gerektiğinden etik nedenlerle çalışmaya dahil edilmedi.  
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Diyabet hastalarında yapılan prospektif bir çalışmada, HbA1c düzeyindeki 

%1'lik azalmanın diyabetin komplikasyonlarını %21, mikrovasküler 

komplikasyonları %37, makrovasküler komplikasyonları ise %14 oranında azalttığı 

bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda, tedavi sonrası HbA1c değerinde başlangıca göre 

ortalama yaklaşık %2-3'lük bir azalma gözlendi.  Bu nedenle, cerrahisiz periodontal 

tedavi sonrası HbA1c seviyesinde elde edilen regülasyonun, hastanın diyabet-ilişkili 

komplikasyonlarının azalması için de kritik önem arzettiği düşünülmektedir. 

Cerrahisiz periodontal tedaviye ilave olarak diyod lazer kullanımının, HbA1c 

seviyesi üzerine ilave katkısı, diyod lazerin diyabetik bireylerde periodontal tedavi 

protokollerine eklenmesinin, uygun bir yaklaşım olabileceğini düşündürmektedir 

(Stratton ve ark 2006).  

Kronik periodontitis hastaları üzerinde yapılan bir çalışmada cerrahisiz 

periodontal tedaviye ilave olarak 980nm dalga boyunda diyod lazer uyguladıkları 

grupta, lazer uygulanmayan gruba göre SCD seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir azalma gözlenmiştir (Dukic ve ark 2013). Ancak literatürde kronik periodontitisi 

olan tip 2 diyabet hastaları üzerinde cerrahisiz periodontal tedaviye ilave olarak 

bizim kullandığımız parametrelerde lazer uygulaması bilgilerimiz dahilinde 

bulunmamaktadır. 

Cerrahisiz periodontal tedaviye ek olarak lazer uygulamasının klinik olarak 

ilave etkisinin olduğunu gösteren çalışmalar olmakla birlikte (Moritz ve ark 1998, 

Kreisler ve ark 2005, Kamma ve ark 2009, Saglam ve ark 2014), lazerin ilave 

etkisinin olmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (Ambrosini ve ark 2005, Assaf 

ve ark 2007, De Micheli ve ark 2011). Literatürdeki çalışmalar lazer tipleri ve 

parametreleri açısından farklılık göstermektedir. Çalışmamızda, alan bazında SCD 

seviyelerinde, başlangıca göre 1. ve 3. ayda diyabetin kontrolünden bağımsız bir 

şekilde, diyod lazer uygulanan gruplarda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha 

fazla azalma gözlendi. Alan bazında klinik ataçman seviyeleri açısından 

bakıldığında, tüm gruplarda başlangıca göre 1. ve 3. ayda anlamlı bir azalma 

gözlenirken, kötü kontrollü diyabeti olan hastalarda lazer uygulanan grupta, yalnızca 

mekanik periodontal tedavi yapılan grupla kıyaslandığında başlangıca göre daha 

fazla azalma gözlendi. Başka bir çalışmada mekanik tedaviye ilave olarak diyod 

lazer uygulamasının GI skorlarında, lazer uygulanmayan gruba göre anlamlı şekilde 

azalma sağladığı gözlenmiştir (Moritz ve ark 1998). 
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Çalışmamızda 2 adet tek köklü dişe ilaveten yüzey alanını artırarak 

uygulanacak tedavi modellerinin etkilerini daha iyi görebilmek için 1 adet de çok 

köklü dişten örnekleme yapılmıştır. Nitekim, alan bazında diyabetin kontrolünden 

bağımsız bir şekilde lazer uygulanan grupların lehine istatistiksel olarak anlamlı 

sonuçlar elde edildi. Bu durum, ağzın genelinin temsili için tedavinin etkisinin 

izlenmesinde, seçilen dişlerin önemini ortaya koymaktadır.  

Araştırmanın klinik sonuçları değerlendirildiğinde tüm gruplarda başlangıca 

göre 1. ve 3. ayda, sondlama cep derinliği, klinik ataçman seviyesi, gingival indeks 

ve plak indeksi seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi. 

Literatürde de, kronik periodontitisi olan hastalara cerrahisiz periodontal tedavi 

uygulandığında SCD, KAS, GI ve PI seviyelerinde anlamlı azalma görüldüğü rapor 

edilmiştir (Haffajee ve ark 1997, Apatzidou ve Kinane 2004, Knöfler ve ark 2007, 

Saglam ve ark 2014). Çalışmamızda gingival indeks ve plak indeksi skorlarına 

bakıldığında tüm gruplarda başlangıca göre 1. ve 3. ayda anlamlı bir azalma 

gözlenirken, gruplar arasında azalma miktarları açısından herhangi bir fark 

gözlenmedi. Literatürde de kronik periodontitisi olan bireylerde mekanik periodontal 

tedavi sonrası başlangıca göre 1. ve 3. ayda PI ve GI skorlarının anlamlı şekilde 

azaldığı görülmüştür (Eren ve ark 2002, Cruz ve ark 2008, Saglam ve ark 2014). 

Kıran ve ark tip 2 diyabetik kronik periodontitis hastaları üzerinde yaptıkları 

çalışmada, cerrahisiz periodontal tedavi sonrasında başlangıca göre 1. ve 3. aylarda 

sondlama cep derinliği, klinik ataçman kaybı, gingival indeks ve plak indeksi 

skorlarında istatistiksel olarak anlamlı azalma izlemişlerdir (Kiran ve ark 2005). 

Bizim çalışmamız da bu çalışmanın sonuçları ile uyumludur. 

Periodontitis varlığında proenflamatuvar mediatörlerde (TNF-α, IL-6, IL-1β 

ve IF-γ) ve akut faz proteinlerinde (CRP) artış görülmektedir. TNF-α, lipid 

metabolizmasına zarar verdiği gibi, aynı zamanda insülin antagonistidir (Feingold ve 

Grunfeld 1992). IL-6 ve IL-1β da insülin antagonisti olarak bilinmektedir (Ling ve 

ark 1995). Sistemik olarak artmış CRP seviyesi insülin direncine neden olmaktadır 

(Fernandez-Real ve Pickup 2012). IF-γ ise pankreastaki β hücrelerinin apoptozunu 

artırmaktadır (Souza ve ark 2008). TNF-α'nın adipozitlerden salındığına, insülin 

rezistansı ve obeziteye sebep olduğuna inanılmaktadır (Mealey 2006). 

Araştırmacılar, TNF-α'nın serbest yağ asiti sekresyonunu artırarak, insülin 

sinyalizasyonuna zarar verdiğini bildirmişlerdir (Herring ve Shah 2006). Yang ve 
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ark, kronik periodontitisi olan hastalarda, cerrahisiz periodontal tedavinin HbA1c 

düzeyini regüle etmesinin, tedavi sonrasında TNF-α seviyesindeki azalmaya  bağlı 

olabileceğini bildirmişlerdir (Yang ve ark 2003). Çalışmamızda, TNF-ɑ seviyelerine 

bakılmamakla birlikte tedavi sonrasında proenflamatuvar mediatörlerde istatistiksel 

olarak anlamlı düşüş olduğu gözlendi.  

Periodontal hastalık aktivitesi ve tedaviye verilen cevabın 

değerlendirilmesinde DOS’ta yer alan pro-enflamatuvar/antienflamatuvar sitokinler 

ve adezyon moleküllerinin incelenmesi önem taşımaktadır (Offenbacher ve Beck 

2014). Literatüre bakıldığında, kronik periodontitis hastalarında, cerrahisiz 

periodontal tedavi sonrasında proenflamatuvar sitokin seviyelerinde başlangıca göre 

anlamlı bir azalma olduğu gözlenmiştir (Gamonal ve ark 2000, Tuter ve ark 2001, 

Thunell ve ark 2010). Çalışmamızda, DOS IL1-β seviyeleri incelendiğinde, tüm 

gruplarda başlangıca göre 1. ve 3. ayda anlamlı bir azalma görüldü. Azalma 

miktarları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi.  

Engebretson ve ark çalışmasında, kronik periodontitisi olan 45 diyabetik 

bireyden alınan DOS örneklemlerinde IL-1β seviyelerine bakılmış, diyabetin 

metabolik kontrolü ile DOS IL-1β seviyeleri arasında anlamlı korelasyon 

bulunmuştur. Bu çalışmada HbA1c değeri 8'in üzerinde olan diyabetik bireylerin 

DOS IL-1β seviyelerinin HbA1c değeri 8'in altında olanlara göre anlamlı şekilde 

yüksek olduğu görülmüştür (Engebretson ve ark 2004). 

DOS IL-6 total miktar seviyelerine bakıldığında tüm gruplarda başlangıca 

göre tedavi sonrasında anlamlı azalma gözlenirken, diyabetin kontrolünden bağımsız 

bir şekilde lazer uygulanan gruplardaki azalma kontrol gruplarına göre daha anlamlı 

bulundu. Bu durumun alan bazında SCD skorlarında lazer lehine anlamlı olması ile 

uyum gösterdiği izlendi.  

Periodontal hastalığı olan ve olmayan bireylerin ayırt edildiği bir çalışmada 

451 bireyden alınan salya örnekleri incelenmiş ve periodontal hastalığa sahip 

bireylerde MMP-8 ve IL-1β seviyeleri, periodontal hastalığı olmayanlara göre 

yüksek bulunmuştur (Rathnayake ve ark 2013). Çalışmamızda da, başlangıca göre 

tedavi sonrasında salya IL-1β seviyelerinde anlamlı azalma görüldü. Bu durum, 

eldesi DOS'a göre daha kolay olan tükürüğün, hastalık aktivitesinin izlenmesinde 

güvenilir olabileceğini düşündürmektedir. Periodontal hastalığın şiddeti ve seyri ile 
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ilgili değerlendirmeler amacı ile, salya örneklemesinin güvenilir bir yöntem olduğu, 

çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir (Malamud 2006, Giannobile ve Wong 2011, 

Giannobile 2012).  

Gelecekte, birey sayısı daha fazla, izleme süreci daha uzun olan (1 yıl), 

sistemik bulgular ile klinik periodontal parametreler arasında korelasyonların daha 

detaylı incelenebileceği, CRP, VKİ, lipid profillerinin düzenli olarak takip edildiği, 

çift kör, randomize kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Çalışmamızda 

hasta lipid profillerinin, CRP düzeylerinin, VKI skorlarının, ilaç farklılıklarının, 

başlangıç ve tedavi sonrasında değerlendirilip kıyaslanmamış olması çalışmamızın 

limitasyonlarıdır. Bu çalışmanın sonuçlarının, bundan sonra planlanacak çalışmalara 

rehber olabileceğine inanılmaktadır. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

1. Kronik periodontitisli hastalarda cerrahi olmayan periodontal tedavi ve cerrahi 

olmayan periodontal tedaviye ilave olarak diyod lazer dekontaminasyonu sonucunda 

hem 1. ay hem 3. ayda başlangıç değerleri ile kıyaslandığında klinik parametrelerde 

istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme gözlendi. 

2. Cerrahi olmayan periodontal tedaviye ilave dekontaminasyon amacı ile kullanılan 

diyod lazerin hastalar tarafından iyi tolere edildiği, herhangi bir komplikasyona ve 

yan etkiye neden olmadığı gözlendi. 

3. Alan bazında klinik parametreler değerlendirildiğinde cerrahisiz periodontal 

tedaviye ilave olarak diyod lazer uygulamasının SCD ve KAS skorlarında, diyabetin 

metabolik kontrolünde (HbA1c) ve DOS IL-6 seviyelerinde, lazer uygulanmayan 

gruba göre istatistiksel olarak anlamlı etkileri görüldü. 

4. Tüm ağız SCD ve KAS seviyelerinde ise, gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmadı. 

5. Cerrahi olmayan periodontal tedaviden sonra tüm gruplarda DOS IL-1β, IL-6, 

ICAM, VCAM ve salya IL-1β seviylerinde başlangıca göre azalma görülürken, IL-8 

seviyelerinde 3. ayda artış görüldü.  

6. Tüm gruplarda cerrahi olmayan periodontal tedavi sonrasında HbA1c seviyesinde 

azalma görülmesinin yanında, lazerin ilave edildiği gruplarda HbA1c'nin daha fazla 

azaldığı sonucuna varıldı. 

7. Bu çalışmadan elde edilen bulgular dahilinde, periodontal hastalığın tedavisinin, 

diyabetin metabolik kontrolünün regülasyonunda önemli bir etken olduğu, diyod 

lazer ile cep dekontaminasyonunun ise bu regülasyonu artırdığı sonucuna varıldı. 

8. Tüm ağız ve alan bazında klinik periodontal parametrelerde gözlenen istatistiksel 

farklılıklar, alan bazında seçilen dişlerin her zaman tüm ağzı yansıtmayabileceğini ve 

alan seçerken yalnızca anterior dişlerin değil, posterior dişlerin de örnekleme 

bölgesine dahil edilmesinin daha uygun olabileceğini düşündürmektedir. 
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6.0. ÖZET 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA CERRAHİSİZ PERİODONTAL TEDAVİYE EK 

OLARAK YAPILAN DİYOD LAZER DEKONTAMİNASYON UYGULAMASININ 

PERİODONTAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ 

  Dt. Emrah KOÇAK   

        Periodontoloji Anabilim Dalı 

        DOKTORA TEZİ / KONYA-2014 

Amaç: Bu çalışma tip 2 Diabetes Mellitus'u olan kronik periodontitis hastalarında, cerrahisiz 

periodontal tedaviye ileve olarak diyod lazerin, klinik periodontal parametreler, dişeti oluğu sıvısı 

interlökin (IL)-1β, IL-6, IL-8, ICAM and VCAM, salya IL-1β ve metabolik kontrol (HbA1c) üzerine 

etkisinin incelenmesi amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem: Otuzu iyi kontrollü (Glikolize Hemoglobin 5.7% ≤ [HbA1c] ≤6.7 %) ve 30'u kötü 

kontrollü (6.8% ≤ [HbA1c] ≤8 %) tip 2 diyabetik kronik periodontitis hastası değerlendirildi. İyi 

kontrollü (İK) ve kötü kontrollü (KK) tip 2 diyabetik kronik periodontitis hastası bireyler kendi 

içerisinde 15'er kişilik rastgele 2 gruba ayrıldı. Klinik periodontal parametreler, DOS ve salya 

örneklemesi başlangıçta ve tedaviden sonra 1. ve 3. ayda yapıldı. HbA1c seviyelerini değerlendirmek 

amacı ile başlangıçta ve tedaviden sonra 3. ayda kan örnekleri alındı. Dişeti oluğu sıvısı IL-1β, IL-6, 

IL-8, ICAM, VCAM total miktarları ve salya IL-1β seviyeleri ELISA ile değerlendirildi. 

 

Bulgular: Tüm tedavi gruplarında tedavi sonrasında klinik ve biyokimyasal parametrelerde olumlu 

sonuçlar elde edildi. Cerrahisiz periodontal tedaviye lazer ilave edilen gruplarda, yalnızca cerrahisiz 

periodontal tedaviye göre cep derinliği ve klinik ataçman seviyelerinde daha fazla azalma elde edildi 

(p<0,05). Aynı zamanda lazerin ilave edildiği gruplarda, lazer uygulanmayan gruplara göre DOS IL-

1β, IL-6, ICAM ve VCAM total miktarlarında lazer lehine anlamlı azalma izlendi (p<0,05). Tedavi 

sonrasında IL-8 seviyeleri başlangıca göre 1. ayda anlamlı şekilde azalmasına rağmen (p<0,05), 3. 

ayda 1. aya göre artış görüldü (p<0,05). HbA1c seviyelerinde tüm gruplarda başlangıca göre 3. ayda 

anlamlı azalma görüldü (p<0,05). Kötü kontrollü diyabeti olan grupta cerrahisiz periodontal tedaviye 

ilave olarak lazer uygulanan grupta, uygulanmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

azalma görüldü (p<0,05). Biyokimyasal parametreler ve klinik parametreler arasında anlamlı 

korelasyon bulundu (p<0,05) 

 

Tartışma: İyi kontrollü ve kötü kontrollü tip 2 diyabeti olan kronik periodontitis hastalarında, 

cerrahisiz periodontal tedavinin, klinik, biyokimyasal parametrelere ve diyabetin metabolik 

kontrolüne ilave etkileri görüldü. Diyod lazerin ilave kullanımı ile cep derinliği ve klinik ataçman 

seviyelerinde anlamlı azalma gözlendi. Cerrahisiz periodontal tedaviye ilave lazer kullanımının 

diyabetin metabolik kontrolüne ilave etkileri olabileceği düşünülmektedir. Bu bulguyu desteklemek 

için iyi tasarlanmış randomize klinik çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır..  

 

Anahtar Kelimeler: Diyod lazer, kronik periodontitis, tip 2 diyabet. 
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7.0. SUMMARY 

EFFECTS OF DIODE LASER DECONTAMINATION AS AN ADJUNCT TO NON-

SURGICAL PERIODONTAL TREATMENT ON THE PERIODONTAL PARAMETERS IN 

TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS 

Aim: This study was designed to explore the effect of diode laser (DL) as an adjunct to nonsurgical 

treatment on clinical parameters, the levels of interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-8, ICAM and VCAM in 

gingival crevicular fluid (GCF), IL-1β in saliva and metabolic control (HbA1c) in chronic 

periodontitis patients with type 2 diabetes mellitus (DM2). 

Material and Methods: Thirty well-controlled (glycated hemoglobin 5.7% ≤ [HbA1c] ≤ 6.7%) and 

30 poorly controlled (6.8% ≤ [HbA1c] ≤ 8%) patients with DM2 and chronic periodontitis (CP) were 

enrolled.Well-controlled (W-DM) and poorly controlled (P-DM) patients with CP were randomly 

assigned in two groups to receive SRP alone (SRP, n=15) or SRP followed by diode laser application 

(SRP+DL, n=15).Clinical periodontal parameters, saliva and GCF sampling were assessed at baseline, 

1 and 3 months after periodontal treatment. Blood samples were taken to evaluate HbA1c levels at 

baseline and 3 months post-therapy. Total amounts of IL-1β, IL-6, IL-8, ICAM and VCAM in the 

GCF and IL-1β in saliva were analysed by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). 

Results: W-DM and P-DM subjects responded well after therapy,showing significant improvements 

in clinical and biochemical parameters. SRP+DL group provided better reductions in PD and CAL 

parameters compared to SRP group (P<0.05). Significant reductions were also found in the total 

amounts of GCF levels of IL-1, IL-6, ICAM and VCAM after treatment (P<0.05). Although,the IL-8 

levels were significantly reduced at first month after treatment compared with baseline (P<0.05), it 

increased at 3 months after treatment compared with first month (P<0.05). HbA1c levels decreased 

significantly at 3 months after treatment in both P-DM and W-DM patients (P<0.05). SRP+DL group 

significantly reduced HbA1c levels compared to SRP group in P-DM patients (P<0.05). There were 

significant correlations between clinical and biochemical parameters (P<0.05). 

Conclusions: Non-surgical periodontal treatment appeared to improve clinical, biochemical 

parameters and glycemic control in both P-DM and W-DM patients with CP. The adjunctive use of 

diode laser significantly improved the clinical PD and CAL parameters. The combined use of DL and 

SRP may be beneficial in improving glycemic control for P-DM patients with CP in clinic routine. 

Additional well-designed randomized clinical trials are needed to confirm this finding. 

Keywords: Chronic periodontitis, diode laser, type 2 diabetes mellitus. 
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