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RAPOR FORMATI 

  

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

Periodontal Hastalıkta Akut-faz Proteinleri ve Periodontal Tedavinin Akut-faz Proteinleri 
Üzerine Etkisi 
 

Çeşitli epidemiyolojik ve klinik çalışmalar, periodontal hastalıkların, kardiyovasküler hastalıklar 
(KVH) için artmış riskle ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle periodontal hastalıklar ve 
sistemik akut-faz proteinleri arasındaki ilişkiler araştırılmış ve kardiyovasküler hastalıkların prediktörü 
olan C-reaktif protein (CRP)’in periodontal hastalıklı bireylerde, sağlıklı bireylere göre daha yüksek 
seviyelerde izlendiği gösterilmiştir. CRP, insan endotel hücreleri üzerinde proinflamatuar etki yaparak, 
ateroskleroz gelişiminde direkt ve indirekt yollarla rol alır. Yapılan çalışmalar, periodontal tedavinin 
tamamlanmasını takiben uzun dönemde CRP seviyelerinin azaldığını göstermiştir. Ancak tek seans 
cerrahi olmayan periodontal tedavinin (COPT), CRP seviyeleri üzerine etkisi değerlendirilmemiştir.  
Bu çalışmanın birinci bölümünün amacı; periodontal hastalıklarda doku yıkım mekanizmalarının 
episodik olduğu düşüncesinden yola çıkılarak, periodontal hastalık parametreleri ve CRP seviyeleri 
arasındaki ilişkinin farklı iki zaman noktasında değerlendirilmesidir. İkinci bölümün amacı ise; 
öncesinde antibiyotik profilaksisi yapılan ve yapılmayan, tek seans COPT sonrası CRP seviyelerini bir 
haftalık kısa bir dönemde değerlendirmektir.  

İlk bölümde gingivitis (G) ve kronik periodontitis (KP) tanısı konmuş, yaşları 30-54 arasında değişen, 
toplam 36 birey çalışmamıza dahil edilmiştir. Hastalardan detaylı anmnez alınmış, klinik periodontal 
indekslerden faydalanılarak başlangıç kayıtları elde edilmiş ve 5 ml kan örneği alınarak, CRP seviyeleri 
tespit edilmiştir. Bireyler iki hafta sonra tekrar çağırılmış ve plak indeks (PI), gingival indeks(GI), 
sondalamada kanama(SK) ve süpürasyon (S)’ u içeren klinik periodontal kayıtlar tekrarlanmış ve ikinci 
kez kan örneği alınarak CRP seviyeleri ile ilişkisi incelenmiştir. CRP seviyelerindeki değişimler 
paired-t testi ile, CRP ve klinik parametreler arasındaki ilişki ise Spearman korelasyon analizi ile 
değerlendirilmiştir. 

İkinci bölümde ise KP hastaları iki gruba ayırılmış ve birinci gruba tek seans COPT (n:20), ikinci gruba 
ise profilaktik antibiyotik uygulaması sonrası tek seans COPT (AB+COPT) (n:20) uygulanmıştır. CRP 
seviyeleri tedavi sonrası 1., 3. ve 7. günlerde değerlendirilmiştir. Grup içinde ölçüm zamanları 
arasındaki ilişki Friedman testi ile, ölçüm zamanları arasındaki farkların gruplar arasındaki ilişkisi 
Mann-Whitney U testi ile değerlendirilmiştir. 

Birinci bölümde; tüm grup açısından PI ve GI’lerin başlangıç ve iki hafta sonraki değerleri arasındaki 
farklar istatistiksel olarak anlamlı olup (p<0,05), PI sırasıyla 1,42 ±0,43 ve 1,32 ±0,44, GI ise 1,09 
±0,18 ve 1,03 ±0,14 olarak belirlenmiştir. G ve KP gruplarında PI, GI, SK ve S açısından klinik veya 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir, CRP seviyeleri arasında da istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark tespit edilememesinin bu nedenle olduğu düşünülmektedir. 

İkinci bölümde; COPT grubunda birinci günde (9,03 ±5,53 mg/l), başlangıca (3,17 ±2,29 mg/l) göre 
anlamlı bir yükselme tespit edilmiştir (p<0,001). Üçüncü gün ve yedinci günlerde CRP sırasıyla 5,88 
±3,99 mg/l ve 3,68 ±2,19 mg/l olarak saptanmıştır. AB+COPT grubunda da birinci günde (8,06 ±4,86 
mg/l), başlangıca (2,77 ±1,80 mg/l) göre anlamlı bir yükselme tespit edilmiştir (p<0,001). Üçüncü gün 
ve yedinci günlerde CRP sırasıyla 5,47 ±3,31 mg/l ve 2,71 ±2,05 mg/l olarak tespit edilmiştir. Ölçüm 
zamanları arasındaki farklar gruplararasında istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Bu çalışmanın ilk bölümünün bulgularına göre periodontal hastalık parametreleri ve C-reaktif protein 



populasyonlu ve uzun dönemde, farklı zaman periyodlarında değerlendirilen çalışmalara ihtiyaç vardır.  

İkinci bölümde ise her iki grupta da COPT sonrası CRP seviyelerinde bir hafta süre ile anlamlı 
yükselmeler tespit edilmiştir. Değerlendirilen iki grup arasında fark olmaması, bu sonucun 
bakteriyemiden değil, COPT sırasındaki travma sonucu oluşan inflamatuar yanıta bağlı olduğunu 
düşündürmektedir. COPT’nin ağızda etkilenen bölgelerin durumuna göre birden fazla seansta 
tamamlandığı düşünüldüğünde, COPT’ye ek olarak anti-inflamatuar ilaç kullanımını içeren çalışmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yolla hastalara rutin periodontal tedaviler sırasında, gelecekte oluşabilecek 
KVH açısından verilebilecek zararın azaltılması konusunda katkıda bulunulacaktır. 

 
SUMMARY 

 
Acute-phase Proteins in Periodontal Disease and The Effect of Periodontal Therapy on Acute-
phase Proteins 
 

Various epidemiological and clinical studies have demonstrated that periodontal diseases are related 
with elevated risk for cardiovascular diseases. The relationship between periodontal diseases and acute-
phase proteins were investigated and one of the systemic mediators of inflammation, C-reactive protein 
(CRP) which is also predictor of cardiovascular diseases, were elevated in periodontally diseased 
individuals when compared with periodontally healthy individuals. CRP has a direct proinflammatory 
effect on human endothelial cells, thus, may be involved indirectly or directly in the development of 
atherosclerosis. Studies have shown decreases in CRP levels following overall periodontal therapy. The 
effect of single session of non-surgical periodontal treatment (NSPT) on CRP levels were not studied.  
The aim of the first part of this study, knowing the episodic nature of periodontal tissue destruction, 
was to evaluate the relationship between periodontal disease parameters and CRP levels at two 
different time points. The aim of the second part of this study was to determine the effects of single 
session of non-surgical periodontal treatment with and without prophylactic antibiotics on serum levels 
of CRP in one week. 
For the first study; A total of 36 gingivitis (G) and chronic periodontitis (CP) patients, aged between 
30-54 were included in the study. Detailed medical and dental history and baseline clinical periodontal 
indices were recorded, 5 ml of blood were obtained for determination of CRP levels. The patients were 
re-evaluated two weeks later and periodontal indices including plaque index (PI), gingival index (GI), 
bleeding on probing (BOP) and suppuration (S) presence were re-recorded and serum CRP levels were 
re-evaluated. The differences between CRP levels were determined using paired-t test and the 
correlations between clinical parameters and CRP levels were analysed with Spearman’s correlation 

test.  
For the second study; CP patients were divided into two groups, first group (NSPT) only received 
NSPT (n:20). The second group received a single dose of prophylactic antibiotic prior to NSPT (n:20). 
CRP levels were determined at baseline, first, third and seventh days. The intragroup evaluations 
between CRP determination days were analysed with Friedman test. The intergroup comparison of the 
differences between CRP determination days were analysed with Mann Whitney U test.  
For the first study, for the whole group, the differences between baseline and week two PI and GI 
values were statistically significant (p<0,05). PI was determined as 1,42 ±0,43 and 1,32 ±0,44, GI was 
determined as 1,09 ±0,18 and 1,03 ±0,14 respectively. There were no statistical or clinical significant 
differences between the two measurements of PI, GI, BOP and S in G and CP groups. The difference 
between baseline and week two CRP levels were not statistically significant and the lack of 
significance for the periodontal parameters was thought to be the reason for this result. 
For the second study, following a single session of non-surgical therapy, for the first group, serum CRP 
levels increased at first day (9,03 ±5,53 mg/l) from baseline level of 3,17 ±2,29 mg/l (p<0,001). The 
third and seventh day levels were 5,88 ±3,99 mg/l ve 3,68 ±2,19 mg/l respectively. For the second 



group (AB+NSPT) serum CRP levels increased at first day (8,06 ±4,86 mg/l) from baseline level of 
2,77 ±1,80 mg/l (p<0,001). The third and seventh day levels were 5,47 ±3,31 mg/l ve 2,71 ±2,05 mg/l 
respectively. The differences between CRP levels at determination days between the two groups 
showed no statistical significance.  
The results of the first study revealed no significant relationships between periodontal disease 
parameters and C-reactive protein levels at two evaluation points. Further studies are needed with 
larger populations to evaluate this relationship in different periods longitudinaly.  
For the second study, following NSPT, with or without prior prophylactic antibiotic regimen, CRP 
levels remained increased throughout the evaluation week. As there were no statistical significance 
between the two groups, concerning the differences between CRP levels at determination days, we 
thought that this result was not a consequence of bacteremia, but the systemic reflection of the local 
inflammatory tissue response to trauma from NSPT. Concerning the repeated visits of non-surgical 
periodontal therapy, protective measures, such as anti-inflammatory drug recommendation as an 
adjunct to NSPT, must be evaluated in further studies in order to prevent possible hazard to the patient's 
health concerning future cardiovascular events. 

 

II. Amaç ve Kapsam  

 

Periodontal hastalıkların, hastaların sistemik durumu üzerine olan etkisi son zamanlarda literatürde 

fazlasıyla yer almaktadır. Periodontal hastalıklar ve ateroskleroz ve sonucunda gelişen kardiyovasküler 

ve serebrovasküler hastalıklar arasındaki ilişki ile ilgili olarak çeşitli mekanizmalar öne sürülmektedir. 

Bu mekanizmalardan birisi ve üzerinde en çok durulanı oral, özellikle de periodontal enfeksiyonlardan 

kaynaklı sistemik inflamatuar mediyatörlerin aterosklerozun patogenezindeki rolüdür. Sistemik 

inflamasyonun önemli işaretlerinden C-reaktif protein’in gelecekte gelişebilecek kardiyovasküler 

hastalıkların prediktörü olduğu bilinmektedir (Ridker ve ark., 1997).  

Literatürde periodontal hastalıklar ve C-reaktif protein seviyeleri arasındaki ilişki gösterilmiştir (Loos 

ve ark., 2000; Noack ve ark., 2001). Ancak yapılan değerlendirmeler genelde tek bir zaman noktasında 

yapılmıştır. Periodontal hastalıklarda doku yıkım mekanizmalarının alevlenme ve remisyon 

periyodlarından oluşan episodik özelliğe sahip olduğu bilindiğinden, farklı iki zaman noktasında 

yapılacak olan değerlendirme periodontal hastalık parametreleri ve dolaşımdaki C-reaktif protein 

seviyeleri arasındaki ilişki açısından daha doğru bir yorum yapılmasına olanak sağlayabilir. Periodontal 

hastalık aktivitesi ve buna ilişkin klinik parametreler ile serum C-reaktif protein seviyeleri arasındaki 

ilişki değerlendirilerek, hastalığın bireylerde özellikle ateroskleroz ve sonucunda gelişen 

kardiyovasküler hastalıklar açısından risk oluşturup oluşturmadığının belirlenmesinin yolu açılabilir. 

Bu bilgilerin ışığında çalışmamızın birinci bölümünün amacı; gingivitis ve kronik periodontitis teşhisi 

konulmuş hastalarda, periodontal hastalık aktivitesini değerlendiren klinik parametreler ve sistemik C-

reaktif protein seviyeleri arasındaki ilişkinin farklı iki zaman noktasında değerlendirilmesidir. 

Çeşitli çalışmalarda, periodontitis hastalarında periodontal olarak sağlıklı bireylere göre artmış C-

reaktif protein seviyeleri gösterilmiştir. Bununla beraber C-reaktif protein seviyelerindeki artışın 



periodontal enfeksiyona bağlı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, periodontal tedavinin sonucu 

olarak periodontal sağlıktaki düzelmeye paralel bir C-reaktif protein seviyesi azalması gerektiği 

düşünülerek, bu amaçla çeşitli klinik çalışmalar yapılmıştır (Mattila ve ark., 2002; D’Auito ve ark., 

2004a). 

Periodontal tedavinin amacı genel olarak, periodontal hastalığın önlenmesi, ilerleyişinin durdurulması, 

yavaşlatılması, kaybedilen periodontal dokuların rejenerasyonu ve ulaşılan hedeflerin devamlılığının 

sağlanmasıdır. Temel olarak bu amaçla periodontal tedavide ilk faz hekim tarafından uygulanan diş 

yüzeyi temizliği ve kök düzlemesi işlemleridir. Diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzlemesi 

işlemlerini takiben bakteriyemi gelişimi çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir (Heimdahl ve ark., 1990). 

Lokal olarak mevcut inflamasyona ek olarak, periodontal patojenler inflamatuar mediyatörlerin 

sistemik dengesini etkileyecek mekanizmaları tetiklerler. Sistemik inflamatuar yanıtı etkileyecek lokal 

inflamatuar olayların yanı sıra düşük seviyedeki bakteriyemilerin inflamatuar ve immün cevapların 

sistemik artışına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.  

Yapılan çalışmalarda cerrahi olmayan periodontal tedavinin yarattığı mekanik travma ve sonrasında 

inflamatuar bir süreçle gerçekleşen erken dönem yara iyileşmesinde C-reaktif protein seviyelerindeki 

değişimler açısından herhangi bir yorum yapılmamıştır. Daha çok ağzın tamamında periodontal 

tedavinin tamamlanmasından sonra uzun dönemde C-reaktif protein seviyesinde değişiklik olup 

olmadığı değerlendirilmiştir.  

Genel olarak klinik pratikte diş yüzeyi temizliği ve kök düzlemesini içeren cerrahi olmayan periodontal 

tedavi ağızda etkilenen bölgelerin durumuna göre birden fazla seansta tamamlanmaktadır. C-reaktif 

protein’in proaterojenik özellikleri bilindiğinden, rutin olarak klinikte uyguladığımız tedaviler 

sonrasında hastalara verilebilecek zarar düşünüldüğünde bu konu ile ilgili çeşitli önlemler alınması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Periodontal hastalık yaygınlığı ve tedavi gereksinimi ile ilgili çalışmalar 

da dikkate alındığında konunun önemi anlaşılmaktadır. 

Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Amerikan Dişhekimliği Derneği (ADA) yakın zamanda bakteriyel 

endokardite karşı antibiyotik profilaksisi önerilerini değiştirmişlerdir. Bu değişiklikler, dental işlemler 

sırasında bakteriyemi geliştirme riski olan hastalar için antibiyotik kullanımıyla ilgili yaklaşımlardaki 

değişiklikleri yansıtmaktadır (Tong ve Rothwell, 2000). 

Çalışmamızın ikinci bölümünün amacı; kronik periodontitis teşhisi konulmuş hastalara uygulanacak 

olan cerrahi olmayan periodontal tedavinin, erken yara iyileşmesi döneminde sistemik C-reaktif protein 

seviyeleri üzerine olan etkilerinin incelenmesi ve antibiyotik profilaksisi uygulamasını takiben 

yapılacak cerrahi olmayan periodontal tedavi sonrası aynı zaman noktalarında değerlendirilecek 



sistemik C-reaktif protein seviyeleri ile karşılaştırılmasıdır. 

Sonuç olarak bu çalışmanın, klinik uygulamalarda rutin olarak yapılan cerrahi olmayan periodontal 

tedavi sırasında ve sonrasında hastaya sistemik açıdan verilebilecek olan zararın minimalize edilmesi 

konusunda katkıda bulunacağı beklenmektedir. 

III. Materyal ve Yöntem  

 

Çalışmamıza Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Kliniği’ne 

çeşitli periodontal şikayetlerle, tedavi amacıyla başvuran ve çalışma planı detaylı olarak anlatıldıktan 

sonra çalışmaya dahil olmayı kabul eden bireyler katılmıştır. 

Değerlendirilen periodontal parametreler, plak indeks, gingival indeks, sondalamada cep derinliği, 

sondalamada ataşman kaybı, sondalamada kanama ve süpürasyon varlığı olup, klinik ve radyografik 

muayeneler sonucunda gingivitis veya kronik periodontitis tanısı konulmuş olan, yaşları 30-54 arasında 

değişen, toplam 63 birey çalışmamıza dahil edilmiştir. 

Hasta seçiminde göz önünde bulundurulan kriterler aşağıda sıralanmıştır: 

• Klinik ve radyografik muayene sonucunda en az 20 adet fonksiyon gören diş olmasına, 

• Çalışmaya dahil olmadan son 6 ay içerisinde periodontal tedavi görmüş olmamalarına, 

• Hastaların sistemik sağlıklarını etkileyecek herhangi bir hastalıkları bulunmamasına;  

Profilaktik antimikrobiyal ajan uygulamasını gerektirecek, genel sağlığı etkileyen bir hastalığa 

sahip olmamalarına, 

Diabet, kalp hastalığı, romatizmal hastalıklar, kan hastalığı, immün sistem problemi 

olmamasına, 

• Kadın hastaların gebe ya da laktasyon döneminde olmamasına, 

• Hastaların immünsupresan, kardiyak, epilepsi ilaçlarını, oral antiseptikler, oral kontraseptifler 

gibi ilaçları ya da periodontal sağlığı etkilemesi muhtemel olan diğer ilaçları kullanmıyor 

olmalarına, 

• Son 3 ay içerisinde C-reaktif protein seviyelerini etkileyebilecek anti-inflamatuar, antibiyotik, 

statinler gibi herhangi bir ilaç kullanmamış olmalarına, 

• Tüm hastaların, çalışmanın iki farklı bölümü için ayrı olarak hazırlanmış ve Ankara 

Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Etik Kurulu ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 

Kurulu tarafından onaylanmış ‘Bilgilendirilmiş Hasta Onay Formu’’nu okuyup imzalamış 

olmalarına dikkat edilmiştir. 



Hastaların detaylı medikal hikayeleri anketler yardımıyla elde edilmiş ve yaşı, cinsiyeti, mesleği, dental 

ve periodontal şikayetleri, geçmişe yönelik periodontal hastalık ve periodontal tedavi hikayeleri, boy, 

kilo, oral hijyen alışkanlıkları, sigara kullanıp kullanmadıkları ve eğer kullanıyor iseler günde kaç adet 

içtikleri ile ilgili bilgiler kaydedilmiştir.  

Çalışmanın birinci bölümünde, periodontal hastalık aktivitesini gösteren periodontal hastalık 

parametreleri ile sistemik C-reaktif protein seviyeleri arasındaki ilişkinin arada herhangi bir tedavi 

uygulanmayan iki farklı zaman noktasında incelenmesi amaçlanmıştır.  

C-reaktif protein seviyelerini etkileyecek herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan, herhangi bir ilaç 

kullanmayan 30-54 yaşları arasında periodontal hastalığa bağlı şikayetlerle başvuran ve gingivitis veya 

periodontitis teşhisi konmuş olan 36 hasta değerlendirmeye dahil edilmiştir. 

Klinik olarak mevcut dişlerin periodontal durumlarının değerlendirilmesi amacıyla aşağıdaki 

parametrelerden faydalanılmıştır: 

• Plak İndeks (PI; Silness ve Löe, 1964): Mevcut tüm dişlerin 6 yüzeyinden bireylerin oral hijyen 

seviyelerinin belirlenmesi amacıyla plak indeksi skorları 0, 1, 2, 3 olarak kaydedilmiştir. 

• Gingival İndeks (GI; Löe ve Silness, 1963): Mevcut tüm dişlerin 6 yüzeyinden dişlerin marjinal 

gingival bölgesindeki inflamasyon düzeylerinin belirlenmesi amacıyla gingival indeksi skorları 

0, 1, 2, 3 olacak şekilde kaydedilmiştir. 

• Sondalamada Cep Derinliği (CD): Mevcut tüm dişlerin meziyo-bukkal, mid-bukkal, disto-

bukkal, meziyo-palatinal/lingual, mid-palatinal/lingual ve disto-palatinal/lingual yüzeyleri 

olmak üzere toplam 6 bölgesinden elde edilen sondalamada cep derinliği ölçümleri 

kaydedilmiştir. 

• Sondalamada Kanama (SK) (BOP) (Löe, 1967): Sondalamadan sonra kanamayı test etmek için 

periodontal sonda, cep tabanına dikkatlice ilerletilmiş ve nazikçe cep duvarına doğru 

yönlendirilmiştir. Sondalama sonrası kanama mevcudiyeti için 30-60 saniye sonrasında tekrar 

kontrol edilmiştir. 

• Sondalamada Klinik Ataşman Kaybı (AK): Mevcut tüm dişlerin meziyo-bukkal, mid-bukkal, 

disto-bukkal, meziyo-palatinal/lingual, mid- palatinal/lingual ve disto-palatinal/lingual 

yüzeyleri olmak üzere toplam 6 bölgesinden elde edilen sondalamada ataşman seviyesi 

ölçümleri kaydedilmiştir. 

• Süpürasyon (S): Sondalamayı takiben periodontal cep içerisinden kaynaklanan püy varlığı 

kaydedilmiştir. 

Sondalamada cep derinliği ve sondalamada ataşman kaybı ölçümleri Williams işaretli University of 

Michigan ‘O’ sondası ile yapılmıştır. Bu klinik periodontal indekslerden faydalanılarak bireylerden 



başlangıç periodontal durumlarını ortaya koyan kayıtları elde edilmiş ve aynı zamanda 5 ml olacak 

şekilde venöz kan örnekleri alınarak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi 

İmmünoloji Laboratuvarı’nda akut-faz protein seviyeleri tespit edilmiştir. Değerlendirilmiş olan akut-

faz proteini, C-reaktif protein’dir. Bireyler iki hafta sonra tekrar çağırılmış ve plak indeks, gingival 

indeks, sondalamada kanama ve süpürasyon’u içeren klinik periodontal ölçümler tekrarlanmış ve tekrar 

5 ml venöz kan örnekleri alınarak C-reaktif protein seviyeleri ile ilişkisi incelenmiştir. Bu iki haftalık 

bekleme süresi kapsamında hastalara herhangi bir tedavi girişiminde bulunulmamış, kesin endikasyon 

dışında C-reaktif protein seviyelerini etkileyebilecek herhangi bir ilaç kullanmamaları tavsiye 

edilmiştir. Acil müdahele gerektiren durumlarda bireyler çalışma dışı bırakılarak tedavi aşamasına 

geçilmiştir. Elde edilen kan örnekleri aynı gün içerisinde laboratuvara ulaştırılmıştır. 

Bir kısmını çalışmanın birinci bölümünde değerlendirdiğimiz hastalar arasından çalışmamızın ikinci 

bölümüne ait bilgi verildikten sonra katılmayı kabul eden hastaların oluşturduğu, bir kısmını ise 

kliniğimize başvuran hastalardan klinik ve radyografik muayene sonucu kronik periodontitis teşhisi 

konmuş olan 40 hastanın oluşturduğu çalışma grubu rastgele olarak iki gruba ayrılmış ve çalışmamızın 

ikinci aşamasında yer almıştır. 

Bu hastalarda en az 4-6 dişte sondalamada ≥ 5 mm periodontal cep derinliği ve en az 4-6 dişte ≥ 5 mm 

klinik ataşman kaybı mevcut olmasına ve radyografik olarak kemik kaybı olmasına dikkat edilmiştir. 

Hastaların 6 ay öncesine kadar periodontal tedavi görmemiş olması özelliği aranmıştır. Bu aşamada 

akut-faz proteinlerinden kardiyovasküler hastalıklar için prediktör olduğu bilinen C-reaktif protein 

değerlendirilmiştir.  

Çalışmanın ikinci bölümüne dahil edilmeyen hastalar ise sadece klinik periodontal durumları ve 

sistemik C-reaktif protein seviyeleri arasındaki ilişki yönünden değerlendirilmiş, gereken tedavileri 

rutin protokola uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

• Birinci grupta; 20 hastaya ağız içerisinde seçilen en az 5 diş içeren bir bölgeye lokal anestezi 

altında cerrahi olmayan periodontal tedavi (diş yüzeyi temizliği, kök düzlemesi) uygulanmış ve 

periodontal tedavi sonrası iyileşme sürecinde C-reaktif protein seviyelerindeki değişim 

izlenmiştir. Bu hastalarda değerlendirilmiş olan venöz kan örnekleri, tedavi öncesi, tedavi 

sonrası 1. (24-32 saat), 3. (72-80 saat) ve 7. (168-176 saat) günlerde elde edilmiştir. 

• İkinci grupta; 20 hastaya ağız içerisinde birinci grupla benzer olarak seçilen bir bölgeye lokal 

anestezi altında cerrahi olmayan periodontal tedavi uygulanmıştır. Bu gruptaki hastalara tedavi 

öncesinde Amerikan Kalp Derneği tarafından önerilen şekilde antibiyotik profilaksisi 

uygulanmıştır (Tong ve Rothwell, 2000). Tedavi sonrası C-reaktif protein seviyeleri aynı 

günlerde değerlendirilmiştir. 

Amerikan Kalp Derneği’nin önerilerine göre, işlemden bir saat önce 2 gr amoksisilin veya penisiline 



allerjisi olanlarda 600 mg klindamisin oral olarak önerilmektedir. Amerikan Kalp Derneği’nin yeni 

profilaktik antibiyotik rejimine göre post-operatif doz önerilmemektedir. Çalışmamızda penisiline 

allerjisi olan hastamız bulunmadığından, ikinci gruptaki tüm hastalara 2 gr Augmentin® 

(GlaxoSmithKline) işlemden 1 saat önce verilmiştir. 

IV. Analiz ve Bulgular 

 

Çalışma sırasında elde edilen tüm periodontal klinik ve laboratuvar verileri ve hesaplanan değerlerin 

analizi, bilgisayar ortamında SPSS for Windows 10.0 istatistiksel analiz programı kullanılarak 

yapılmıştır.  

Çalışmanın ilk aşamasında, tüm grupta ve gingivitis ve kronik periodontitis gruplarında değerlendirilen 

verilerden C-reaktif protein (CRP) seviyelerinde başlangıçta ve iki hafta sonra saptanan değerlerin 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı eşleştirilmiş-t testi ile, C-reaktif protein ve VKİ, sigara 

kullanımı, yaş ve cinsiyet arasındaki ilişki Spearman korelasyon testi ile analiz edilmiştir. C-reaktif 

protein değişimleri ve klinik parametrelerdeki değişimler arasındaki ilişki Spearman korelasyon testi 

ile analiz edilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümüne ait değerlendirilen verilerden başlangıç, birinci gün, üçüncü gün ve 

yedinci gün C-reaktif protein seviyeleri arasındaki değişimler eşleştirilmiş-t testi ile, her iki grupta da 

değerlendirme günlerinde C-reaktif protein seviyelerinin grup içi kıyaslaması Friedman testi ile, klinik 

parametreler ve başlangıç, birinci gün, üçüncü gün ve yedinci gün C-reaktif protein seviyeleri 

arasındaki ilişkiler Spearman korelasyon testi ile analiz edilmiştir. C-reaktif protein seviyelerinin 

başlangıçta, birinci günde, üçüncü günde ve yedinci gündeki değerlerinin farklarının gruplar arasındaki 

(COPT, AB+COPT) kıyaslaması Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. 

Çalışmamızın birinci bölümüne katılan tüm bireylerin cinsiyet dağılımı ve yüzdesi Çizelge 3.1.’de 

gösterilmektedir. 

Çizelge 3.1. Tüm çalışma grubuna ait cinsiyet dağılımı. 

Cinsiyet n Yüzde (%) 

Kadın 20 55,6 

Erkek 16 44,4 

Toplam 36 100 

 



Birinci bölüme dahil olan bireylerin gingivitis ve kronik periodontitis gruplarına ait cinsiyet dağılımı 

Çizelge 3.2.’de gösterilmiştir. Gingivitis ve kronik periodontitis gruplarında kadın ve erkek dağılımı 

benzerlik göstermektedir. 

Çizelge 3.2. Gingivitis (G) ve kronik periodontitis (KP) gruplarında cinsiyet dağılımı. 

Kadın Erkek 
 

n % n % 

Toplam 

G 8 57,1 6 42,9 14 

KP 12 54,5 10 45,5 22 

Toplam 20 100 16 100 36 

 

Gingivitis grubunda yaş ortalaması 40,29 ±6,96 iken, kronik periodontitis grubunda yaş ortalaması 

39,77 ±4,40 olarak tespit edilmiştir. Gingivitis grubunda VKİ ortalama 26,50 ±5,92 kg/m2, kronik 

periodontitis grubunda ise bu değer ortalama 25,30 ±3,03 kg/m2 olarak tespit edilmiştir. Gingivitis 

grubunda bireylerin yaklaşık  % 7’si fırçalama alışkanlığı olmadığını belirtmiştir. Kronik periodontitis 

grubunda ise fırçalama alışkanlığı olmadığını belirtenler % 4,5 olarak tespit edilmiştir. 

Sigara kullanımına ait bulgular değerlendirildiğinde, gingivitis grubunda bireylerin % 50’sinin, kronik 

periodontitis grubunda ise yaklaşık % 41’inin sigara kullanmadığı tespit edilmiştir. Her iki grupta da 2 

birey, daha önceden sigara kullanmalarına rağmen, bıraktıklarını belirtmişlerdir. Sigara kullanımı ve 

başlangıçta ve iki hafta sonraki C-reaktif protein seviyesi değişimleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişkiye rastlanamamıştır  

İlk bölüme ait değerlendirmeler sonucunda; tüm grupta değerlendirilen periodontal parametrelerden 

sadece plak (PI) ve gingival (GI) indekslerin başlangıç ve iki hafta sonraki değerleri arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı olup (p<0,05), PI başlangıçta ve iki hafta sonra sırasıyla 1,42 ±0,43 ve 1,32 

±0,44, GI ise sırasıyla 1,09 ±0,18 ve 1,03 ±0,14 olarak tespit edilmiştir.  

Sondalamada kanama ve süpürasyon değerlerinin başlangıçta ve iki hafta sonraki değerleri arasında 

çok az bir fark olmasına rağmen, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır.  

Gingivitis ve kronik periodontitis gruplarında, C-reaktif protein seviyelerindeki ve periodontal 

parametrelerdeki ortalama değerlerde iki hafta ara ile istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

edilememiştir. Bulgular karşılaştırıldığında tüm grupta, başlangıç değerlendirmelerinde plak indeks, 

gingival indeks, sondalamada cep derinliği, ataşman kaybı, sondalamada kanama ve süpürasyon 



değerleri ve C-reaktif protein seviyesi arasında herhangi bir istatistiksel ilişkiye rastlanamamıştır. İki 

hafta sonra plak indeks, gingival indeks, sondalamada kanama ve C-reaktif protein seviyesi arasında 

herhangi bir ilişkiye rastlanmazken, C-reaktif protein ve süpürasyon seviyesi arasında anlamlı bir ilişki 

tespit edilmiştir (r=0,431, p<0,01). 

Yaş, cinsiyet, VKİ, sigara kullanımı ve C-reaktif protein değişimleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak 

anlamlı değildir. Başlangıçta ve iki hafta sonra değerlendirilen periodontal parametrelerden PI, GI, SK 

ve S değişimleri ve C-reaktif protein seviyeleri değişimleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı 

değildir.  

Çalışmanın ikinci bölümüne kronik periodontitis teşhis edilmiş, 23 erkek, 17 kadın toplam 40 birey 

dahil olmuştur. Cerrahi olmayan periodontal tedavi grubu (COPT) ve cerrahi olmayan periodontal 

tedavi öncesi antibiyotik uygulaması (Augmentin®) yapılan grup (AB+COPT) olmak üzere iki tedavi 

grubu değerlendirilmiştir.   

Her iki tedavi grubunda da bireylerin sigara kullanımı yüzdeleri benzerdir. Cerrahi olmayan 

periodontal tedavi grubunda bireylerin % 35’i, cerrahi olmayan periodontal tedaviye ek olarak 

profilaktik antibiyotik uygulanan grupta ise % 30’u sigara kullanmamaktadır. Cerrahi olmayan 

periodontal tedavi grubunda bireylerin % 35’i, cerrahi olmayan periodontal tedaviye ek olarak 

profilaktik antibiyotik uygulanan grupta ise % 40’ı günde bir paketten fazla sigara kullanmaktadır.  

İki tedavi grubunda da periodontal parametrelerin başlangıç değerleri benzerdir. İki grup arasında her 

hangi bir periodontal parametrede istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanamamıştır. Sadece cerrahi 

olmayan periodontal tedavi uugulanan grupta sondalamada cep derinliği 3,63 ±0,46 mm, cerrahi 

olmayan periodontal tedavi öncesinde profilaktik antibiyotik uygulanan grupta sondalamada cep 

derinliği 3,73 ±0,46 mm olarak tespit edilmiştir. Ataşman kaybı ortalamaları ise sırasıyla COPT grubu 

için 4,23 ±0,57 ve AB+COPT grubu için 4,22 ±0,67 olarak saptanmıştır. 

Gruplar arasında CRP seviyelerinde her hangi bir zaman noktasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farka rastlanamamıştır (n:20). 

Cerrahi olmayan periodontal tedavi öncesinde antibiyotik uygulanan grupta, bir hastanın başlangıç 

değeri 20 mg/l’nin, bir hastanın üçüncü gün değeri 30 mg/l’nin ve bir hastanın da yedinci gün değeri 20 

mg/l’nin üzerinde olduğu için, akut sistemik inflamatuar bir durumdan kaynaklanabileceği düşünülmüş, 

bu durumun sonuçları etkilememesi amacıyla bu 3 birey (cinsiyet: erkek) analizlerin dışında bırakılmış 

ve AB+COPT grubu açısından analizler 17 hasta ile tekrarlanmış ve COPT grubu ile karşılaştırılmıştır.  

Her hangi iki zaman noktası arasında, cerrahi olmayan periodontal tedavi ve antibiyotik uygulamasını 



takiben yapılan cerrahi olmayan tedavi sonrasında ölçülen C-reaktif protein seviyelerindeki 

değişimlerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 

IV. Sonuç ve Öneriler  

 

Çalışmanın birinci bölümünde her hangi bir tedavi uygulanmayan iki hafta ara ile periodontal 

parametreler ve C-reaktif protein (CRP) seviyeleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. 

1. Başlangıçta değerlendirilen periodontal parametreler ve C-reaktif protein seviyeleri arasında 

istatistiksel olarak bir ilişkiye rastlanamamıştır. İki hafta sonra tekrarlanan plak indeks (PI), 

gingival indeks (GI), sondalamada kanama (SK) ve süpürasyon (S) değerlendirmelerinden, sadece 

süpürasyon mevcudiyeti ile iki hafta sonraki CRP seviyeleri arasında ilişki saptanmıştır (r= 431, 

p<0,01). 

2. Tüm grup değerlendirildiğinde periodontal parametrelerden sadece PI ve GI başlangıç ve iki hafta 

sonraki ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Gingivitis ve kronik 

periodontitis gruplarına ait bulgular ayrı ayrı analiz edildiğinde, iki hafta ara ile değerlendirilen 

periodontal parametrelerin ortalamaları ve CRP seviyeleri ortalamaları arasındaki farklar 

istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

3. Yaş, cinsiyet, vücut kütle indeksi (VKİ) ve sigara kullanımı, CRP seviyelerinde iki hafta ara ile 

tespit edilen fark ile ilişkili bulunamamıştır. İki hafta ara ile değerlendirilen periodontal 

parametrelerin (PI, GI, SK, S) ortalamalarının farkı CRP seviyelerindeki değişimle herhangi bir 

ilişki göstermemektedir. İki hafta ara ile hem G hem de KP gruplarında PI, GI, SK ve S açısından 

klinik veya istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir, CRP seviyeleri arasında da 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememesinin bu nedenle olduğu düşünülmektedir. 

4. Periodontal hastalıkların ateroskleroz ve ateroskleroz sonucu oluşan kardiyovasküler hastalıklar ile 

olan ilişkisi açısından önemli bir yeri olan CRP seviyeleri ve periodontal parametreler arasındaki 

ilişkiler, inflamatuar durumun şiddetine göre farklı gruplara ayırılarak, daha geniş populasyonları 

içeren çalışmalarda ve farklı zaman periyodlarında değerlendirilmelidir.  

Çalışmanın ikinci bölümünde kronik periodontitis teşhisi konulmuş hastalara uygulanan tek seans 

cerrahi olmayan periodontal tedavinin (COPT), erken yara iyileşmesi döneminde sistemik C-reaktif 

protein seviyeleri üzerine olan etkileri değerlendirilmiştir ve antibiyotik profilaksisi uygulamasını 

takiben yapılan COPT (AB+COPT) sonrası aynı günlerde değerlendirilen sistemik C-reaktif protein 

seviyelerindeki değişimler karşılaştırılmıştır. 

1. COPT grubunda başlangıçta 3,17 ±2,29 mg/l olarak tespit edilen CRP değerleri, COPT’yi takiben 

birinci günde 9,03 ±5,53 mg/l olarak saptanmıştır (p<0,001). Üçüncü günde ve yedinci günde 



sırasıyla 5,88 ±3,99 mg/l ve 3,68 ±2,19 mg/l olarak tespit edilmiştir. Birinci günde gözlenen ani 

artış, yedinci güne doğru azalma ve başlangıç değerine dönme eğilimi göstermiştir.  

2. AB+COPT grubunda başlangıçta elde edilen CRP değerlerinin ortalama ve standard sapması 2,77 

±1,80 mg/l olup, bir saat öncesinde 2 gr Augmentin® verilen COPT’yi takiben birinci günde 8,06 

±4,86 mg/l olarak tespit edilmiştir (p<0,001). Üçüncü günde ve yedinci günde sırasıyla 5,47 ±3,31 

mg/l ve 2,71 ±2,05 mg/l olarak saptanmıştır. Bu grupta da birinci günde gözlenen ani artış, yedinci 

güne doğru azalma ve başlangıç değerine dönme eğilimi göstermiştir.  

3. İki grup arasında, başlangıç, 1. gün, 3. gün ve 7. gün arasında CRP ortalamalarındaki farklar 

istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

4. Her iki grupta da cerrahi olmayan periodontal tedavi sonrası CRP seviyelerinde bir hafta süre ile 

anlamlı yükselmeler tespit edilmiştir. Değerlendirilen iki grup arasında fark olmaması, bu sonucun 

bakteriyemiden değil, COPT sırasındaki travma sonucu oluşan lokal inflamatuar yanıta bağlı 

olduğunu ve bu durumun sistemik yansıması olduğunu düşündürmektedir.  

5. COPT’nin ağızda etkilenen bölgelerin durumuna göre, birden fazla seansta tekrarlanması 

gerekebilir, bu durumda uzun dönem CRP yükselmeleri söz konusu olabileceğinden, önlem olarak 

COPT’ye ek olarak anti-inflamatuar ilaç kullanımının etkisi ile ilgili daha ileri çalışmalara ihtiyaç 

vardır.  

6. Ayrıca farklı sıklıklarda uygulanan cerrahi olmayan periodontal tedavi işlemleri sonrasında CRP 

seviyelerinde meydana gelecek değişikliklerin de değerlendirilmesi ileri çalışmalar açısından bir 

öneri olabilir.  

7. Sistemik CRP seviyelerinde 24 saat içerisinde meydana gelen ani artışlar, ancak yedinci günde 

başlangıca yakın değerlere gerilemektedir. CRP seviyelerindeki bu keskin ve kısa dönemli 

artışların, CRP’in aterosklerotik mekanizmadaki rolü üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

8. Bu tip çalışmalarla hastalara rutin periodontal tedaviler sırasında, gelecekte oluşabilecek 

kardiyovasküler hastalıklar açısından verilebilecek zararın azaltılması konusunda katkıda 

bulunulacağı beklenmektedir.  
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VII. Ekler  

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  

C-reaktif protein testi                    

Toplam                                           3.100.000.000 TL 

Alfa-2 Makroglobulin testi             

Toplam                                           594.000.000 TL 

A4 Fotokopi Kağıdı                       5 Paket 

Disket                                            2 Kutu 

Toplam                                          32.500.000 TL 

A4 Fotokopi Çekimi                     1000 Adet 

Toplam                                          62.500.000 TL 

HP 610 C Siyah Kartuş                2 Adet 

A4 Renkli Fotokopi Çekimi         360 Adet 

Toplam                                          92.000.000 TL 

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar (BAP Demirbaş 
numaraları dahil ) 

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)  

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  

The effect of single session of non-surgical periodontal therapy on C-reactive protein levels: A pilot 
study Hamit Bostancı, Başak Boduroğlu, Cem A. Gürgan 

Periodontal hastalıkta klinik parametreler ve C-reaktif protein seviyeleri arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi Başak Boduroğlu, Cem A. Gürgan, Hamit Bostancı 

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  

Dr. Dt. Başak Boduroğlu- Doktora Tezi: Periodontal hastalıkta akut-faz proteinleri ve 
periodontal tedavinin akut-faz proteinleri üzerine etkisi-Ankara, 2005 

NOT         :Verilen kesin rapor 2 nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, kesin rapor Komisyon 
onayından sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD veya disket ile verilecektir. 

 


