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RAPOR 

 
      I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

“ Erken Yaşlarda Görülen Koroner Ateroskleroz ile Periodontal Hastalık Arasındaki İlişkinin 

Değerlendirilmesi. ” 

 
Özet: 

Bu çalışmada yaş bakımından kardiyovasküler hastalık yüksek risk grubunda bulunmayan 

bireylerden koroner ateroskleroz teşhisi konulmuş olanlarla atheroskleroz görülmeyenler 

arasında periodontal parametreler bakımından kıyaslama yaparak, periodontal hastalık gibi 

enflamatuar bir durumun erken yaşlarda ortaya çıkışı ile erken yaşlarda kardiyovasküler hastalık 

gelişimi  arasında bir ilişki bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi amaçlandı. 

Çalışmamızda, ateroskleroz teşhisi konulmuş 50 yaş altı bireylerden oluşan vaka grubu ile 

ateroskleroz görülmeyen ve diğer grubunkine yakın yaş, cinsiyet, ve sigara kullanımı dağılımına 

sahip bireylerden oluşan kontrol grubu arasında periodontal parametreler bakımından kıyaslama 

yapıldı. Vaka grubunu oluşturan 90 hasta A.Ü. Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim 

Dalı Kliniğine müracat eden ve koroner ateroskleroz (koroner arter hastalığı) teşhisi konulan 

hastalardan seçildi. Kontrol grubuna dahil olan ve ateroskleroz teşhisi bulunmayan 90 birey ise 

dahil edilme ve çıkarılma kriterlerine uygun olarak toplumdan rastgele seçildi. Etik kurul onayı 

alınan çalışmada her katılımcı bilgilendirilmiş gönüllü onam formunu imzaladı. Hem vaka hem 

de kontrol grubundaki bireylerin her birinden intraoral hikayesini, sistemik hikayesini, 

kullandığı ilaçları, alkol kullanımı, sigara kullanımı, ve kişisel ağız bakımını değerlendiren 

anamnez formundaki soruları cevaplandırmaları istendi. Sonrasında çeşitli periodontal  

parametreleri içeren klinik ölçümler klinisyen tarafından aynı seansta yapıldı ve birer adet 

ortopantomograf alındı.  

Vaka ve kontrol grupları arasında SPSS 13.0 for Windows istatistiksel analiz programı 

kullanılarak kıyaslama yapıldı. Kontrol ve KAH grupları arasındaki farklılıklar; sayısal 

verilerden normal dağılım gösterenler bağımsız gruplarda t-testi ve ANCOVA analizi ile, 

normal dağılmayanlarda Mann Whitney U testi ile incelendi. Nitel verilerde ise Fischer’in 

kesin ki-kare, ki-kare, ve Fischer’in kesin ki-kare testinin çok gözlü tablolara genellenmiş 

biçimi kullanıldı. Grup içinde bazı parametreler arasındaki korelasyon değerlendirildi. p<0,05 

olduğu durumlarda aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Geçmişteki 

periodontal tanıları, şu andaki periodontal teşhisleri, plak indeksi (Pİ) ortalaması, klinik 
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ataçman kaybı (AK) ortalaması, şiddetli AK görülme yüzdeleri ortalaması, sığ CD görülme 

yüzdeleri ortalaması, orta derinlikte CD görülme yüzdeleri ortalaması, kaybedilen diş sayısı, 

serum WBC, CRP, sedimantasyon, açlık glukoz değerleri bakımından iki grup arasındaki 

farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Genel olarak daha şiddetli ve daha 

yaygın periodontal yıkım ile ilişkili periodontal klinik veriler KAH grubunda kontrol grubuna 

kıyasla daha yüksek değerlerdedir. KAH grubunda kontrole kıyasla daha generalize yıkımlar 

mevcuttur, ve agresif periodontitis oranı da anlamlı olarak daha yüksektir. Bazı periodontal 

parametrelerin serumda sedimantasyon, CRP, WBC gibi sistemik enflamasyon ve 

aterosklerozda önem taşıyan bazı değerler ve geçirilen miyokard infarktüsü sayısı, kalp 

yetmezliği varlığı, periferik arter hastalığı   ile ilişkili olduğu görüldü. Diş ile ilgili şikayetlerin 

ortaya ilk çıktığı yaş hiperlipidemi varlığı, geçirilen MI sayısı, ve ilk anjiografi yaşı ile ilişkili 

bulundu (p<0,05). 

Sonuç olarak, periodontal durumun KAH’daki bazı sistemik enflamatuar markırların 

seviyesini etkileyerek KAH patogenezi ile ilişkili olabileceği söylenebilir. Bu bakımdan hem 

KAHa yakalanma riskinin azaltılması, hem de KAH tanısı konmuş olan hastalarının 

sağlıklarına kavuşturulması şansını arttırmak amacıyla periodontal ve dental tedavilerin KAH 

tedavi planlamasına eklenmesi uygun olacaktır. Daha büyük gruplar üzerinde ek araştırmalar 

yapılması uygun olacaktır. 

 
“Evaluation of the Relationship Between Early Onset Coronary Atherosclerosis and 

Periodontal Disease.” 

 Abstract: 

In this study, we aimed to evaluate the possible link between early onset of coronary heart  

disease and the early onset of an inflammatory status such as periodontal disease by comparing 

some systemic inflammatory markers and periodontal parameters between patients diagnosed to 

have coronary atherosclerosis not being at the age of a high cardiovascular disease risk group 

and individuals not having atherosclerosis. 

In our study, we compared periodontal parameters and some systemic inflammatory 

markers between a case group consisting of 90 patients under the age of 50 and having been  

diagnosed as coronary atherosclerosis; and a control group consisting of 90 people having no 

atherosclerosis lesions,  being at similar age, gender ratio, smoking level, and randomly 

selected from the general population by the other means. Every attendant was informed about 

the study and they were asked to sign the written informed consent of the study. The 
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attendands of both groups were asked to answer the questiones evaluating their intraoral 

history, systemic history, drinking and smoking habits.  To evaluate the periodontal status and 

general oral and dental health of each person, measurements associated with a number of 

clinical periodontal parameters were undergone, and an orthopantomograph was taken. 

Using SPSS 13.0 for Windows software, the differences between control and CAD groups 

were evaluated with ANCOVA, and Mann-Whitney U test for the numeric values; and 

Fischer’s exact chi-square test, chi-square test, Fischer’s exact chi-square test generalised to 

multiple cell tables were used for qualitatif values. For some parameters, intra-group 

correlations was evaluated. p<0,05 was considered as statistically significant. By the means of; 

past periodontal diagnosis, present periodontal diagnosis, mean plaque index (PI), mean 

clinical periodontal attachment loss (PAL), severe PAL percentage mean value, shallow PD 

percentage mean value, moderate depth PD percentage mean value, number of lost teeth, sera 

white blood cell count (WBC), CRP, sedimantation, feasting glucose level the differences 

between the two groups were ststistically significant (p<0,05). In general it can be stated that 

periodontal clinical data related to more severe and generalized periodontal destruction have 

higher levels for CAD group when compared to control group. Generalised periodontal tissue 

damage percentage and agressive periodontitis ratio was greater for CAD group. It has been 

shown that a number of periodontal parameters are related to some parameters having 

importance in systemic inflammation and atherosclerosis such as sera sedimantation, CRP, 

WBC rates, heart failure, PAD, number of MIs undergone. Correlations are present between 

the age of first dental complaints and hyperlypidemia, number of MIs undergone, and the age 

of first coronary angiograph taken (p<0,05). 

 In conclusion, it can be stated that periodontal status may be related with CAD 

pathogenesis by effecting the levels of some systemic inflammatory markers. In order to 

reduce the risk of CAD onset, and increase the chance of gaining back their health, it would be 

appropriate to add periodontal and dental procedures to their treatment strategies. Additional 

studies including larger groups are needed. 

 

II. Amaç ve Kapsam  

Erken yaşlarda ateroskleroz teşhisi konulmuş olan hastalarla ateroskleroz görülmeyen 

bireyler arasında periodontal parametreler bakımından kıyaslama yaparak, periodontal hastalık 

gibi enflamatuar bir durumun erken yaşlarda ortaya çıkışı ile erken yaşlarda kardiyovaskuler 

hastalık gelişimi  arasında bir ilişki bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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Periodontal hastalık gibi lokalize oral bir durumun sistemik bir etkisinin olabileceği 

ihtimali araştırmacılar için bir ilgi konusu haline gelmiştir. Yalnızca ağrı oluşturunca dikkat 

çeken ve genelde ihmal edilen bir durumun uzun dönemde sistemik etkilerinin bulunma 

ihtimali, hastalarda da merak uyandırmaktadır. Diş hekimliği açısından böyle bir ilgi bir 

bakıma iyidir; çünkü  ağız bakımını ihmal etmekte olan kişiler ağızlarına daha fazla dikkat 

çevireceklerdir ve düzenli bakıma ihtiyaç duyacaklardır. Bu fikir belirgin bir halk sağlığı 

önemi taşımaktadır, çünkü eğer bu doğru ise periodontal enflamasyonun tedavi edilmesi 

ateroskleroz gibi yaygın ve çoğunlukla ölümcül bir kronik hastalığın önlenmesini 

sağlayacaktır. Bu çalışmada da, agresif periodontitis veya erken yaşlarda ortaya çıkan kronik 

periodontitis gibi enflamatuar periodontal hastalıkların bu bireyleri hayatlarının erken bir 

devresinde kardiyovasküler hastalık bakımından yüksek risk grubuna dahil etmede etkili 

olabileceği ortaya çıkarsa, bu bireylerin erken periodontal tedavilerinin yaşam standartlarını 

yükseltmenin de ötesinde hayati önem arz ederek bu sebebe bağlı olarak hastalığın ortaya 

çıkışının engellenmesi yoluyla ömürlerini uzatmada, veya yaşam kalitelerini arttırmada etkili 

olabileceği fikri desteklenmiş olacaktır. 

 

III. Materyal ve Yöntem  

A. ARAŞTIRMANIN TÜRÜ:  Vaka-kontrol çalışması.  

B. METODOLOJİ: 

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Etik Kurulundan onayı alınan araştırmaya 

katılan tüm bireylere araştırma ile ilgili bilgi verildi, ve tüm katılımcılar gönüllü onam formu 

imzaladı. 

i. Hasta tanımı ve sayısı: 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında tedavisi 

yapılmakta olan, koroner ateroskleroz (KAH) teşhisi konulmuş 50 ve altı yaştaki 90 hasta 

vaka grubunu oluşturdu. Kontrol grubu ise, ateroskleroz bulunmayan ve KAH grubununkine 

yakın yaş, cinsiyet, ve sigara kullanımı dağılımına sahip ve diğer özellikler bakımından 

toplumdan rastgele seçilen 90 bireyden oluşmaktadır.  

ii.  Araştırmaya dahil olma ölçütleri:   

- Vaka grubu için: 50 ve altı yaşlarda olmak, koroner ateroskleroz veya aterosklerotik olaylara 

bağlı olarak gelişen bir kardiyovasküler hastalık, teşhisi konulmuş olması. 
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- Kontrol grubu için: 50 yaş ve altı yaşlarda olmak, koroner arter/ serbrovaskuler/ periferik 

arter ile ilgili ateroskleroz veya herhangi bir vaskülit tanısı almamış olma. Vaka grubununkine 

benzer yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve sigara kullanımı dağılımına sahip olma, 

diğer özellikler bakımından toplumdan rastgele seçilme. 

iii.  Araştırmadan çıkartılma ölçütleri: 

- Vaka grubu için: Hastanın sistemik durumunun ağız içi ölçümlere veya radyograf 

alınmasına müsade etmeyecek derecede kötüleşmesi, veya hastanın özel bir durumundan 

dolayı bunların gerçekleştirilme imkanının bulunmaması (örn: hamilelik). 

- Kontrol grubu için: Sistemik hastalığa bağlı periodontitis bulunması. 

iv. Birlikte uygulanan diğer tedavi türleri: 

     Herhangi bir ek tedavi uygulanmadı. 

v. Yapılan klinik ve laboratuar testleri: 

a) Klinik ölçümler:   

Her bir dişin 4 bölgesinden (mesiobukkal, midbukkal, distobukkal, palatinal) yapıldı. Bu 

parametreler: 

1. Plak indeksi (Pİ), (Silness & Löe 1967). 

2. Gingival indeks (Gİ), (Löe & Silness 1963). 

3. Sondlamada kanama (SK), (+ /- ). 

4. Supurasyon (S),(+ /- ). 

5. Sondlama Cep Derinliği (CD). 

6. Ataçman Kaybı (AK). 

7. Dişeti çekilmesi (DÇ). 

8. Furkasyon Problemi (FP), (Hamp & Nyman 1989). 

9. Mobilite (M), (Lindhe 1989). 

b) Radyografik değerlendirme:  

  Hastalardan birer adet panoramik radyograf (ortopantomograf) alındı. 

c) Laboratuar testleri: 

KAH grubundaki hastaların hospitalize edildikleri zamana ait olan kan değerleri hastane 

arşivindeki hasta dosyalarından elde edildi. 

Kontrol grubundaki bireylerden bazılarının başka bir nedenle yaptırdıkları kan tahlili 

sonuçları kullanıldı.  

    d) Anamnez formu: 
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Hem TAO hem de kontrol grubundaki bireylerin her birinden intraoral hikayesini, 

sistemik hikayesini, kullandığı ilaçları, alkol kullanımı, sigara kullanımı, ve kişisel ağız 

bakımını değerlendiren ayrıntılı anamnez formundaki soruları cevaplandırdılar.    

C. ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: 

      Sondlama öncesinde hastanın medikal durumu doğrultusunda ihtiyaca göre antibiyotik 

premedikasyonu uygulandı. 

D. ARAŞTIRMAYA SON VERME ÖLÇÜTLERİ:   

Araştırmaya son verilmesini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. 

E. KULLANILACAK DEĞERLENDİRME VE İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ: 

Dahil edilme ve çıkarılma kriterlerine sadık kalınarak oluşturulan vaka ve kontrol 

grupları arasında; yukarıda belirtilen şekilde mevcut periodontal durum, klinik periodontal 

parametreler, radyografik bulgular, intraoral muayene bulguları, anamnez bilgileri 

bakımından SPSS 13.0 for Windows istatistiksel analiz programı kullanılarak kıyaslama 

yapıldı. Kontrol ve KAH grupları arasındaki farklılıklar; sayısal verilerden normal dağılım 

gösterenler bağımsız gruplarda t-testi ve ANCOVA analizi ile, normal dağılmayanlarda 

Mann Whitney U testi ile incelendi. Nitel verilerde ise Fischer’in kesin ki-kare, ki-kare, ve 

Fischer’in kesin ki-kare testinin çok gözlü tablolara genellenmiş biçimi kullanıldı. Gruplar 

arasında ve grup içinde bazı parametreler arasındaki korelasyon değerlendirildi. p değerinin 

0,05 ten küçük olduğu durumlarda aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

 

IV. Analiz ve Bulgular  

KAH grubu, şu anki yaş ortalaması 46,0±4,2 olan 10 kadın ve 80 erkek olmak üzere 

toplam 90 hastadan oluşmaktadır. KAH grubundaki hastaların KAH tanısı aldıkları ortalama 

yaş ise 44,6±4,7 dir. Kontrol grubunda 13 kadın, 77 erkek bulunmaktadır ve ortalama yaşları 

42,9±6,9 dir. Cinsiyet dağılımı bakımından KAH ve kontrol grupları benzerdir (p>0,05), 

bununla birilikte şu anki yaş dağılımı, eğitim durumu ve gelir düzeyi bakımından anlamlı bir 

fark bulunmaktadır. Bu nedenle etkilediği parametreler yönünden bu iki grup arasında 

kıyaslama yapılırken yaş, eğitim durumu ve gelir düzeyi kovaryant olarak alınmıştır.  

 
KAH grubu için toplam sigara kullanma süresi 22,0±1,2 yıl, sigara başlama yaşı 

19,1±0,7 yaş, ve sigarayı bırakanlar için bıraktıktan bu yana geçen süre 2,0±0,5 yıldır. 

Kontrol grubu için ise toplam sigara kullanma süresi 21,4±1,1 yıl, sigara başlama yaşı 

19,9±0,7 yaş, ve sigarayı bırakanlar için bıraktıktan bu yana geçen süre 5,0±1,3 yıldır. Bu 



 8

parametreler bakımından iki grup benzerdir, fakat KAH grubundaki hastalar gördükleri 

tedaviler nedeniyle kontrol grubuna kıyasla daha yüksek sigara bırakma oranına sahipler 

(p<0,05). KAH grubunun %77,8 i sigarayı bırakmış, ve %8,9 u hala sigara içmektedir, 

%13,3 ü ise sigara kullanmadığını belirtmiştir. Kontrol grubunda sigara bırakma oranı %13,3 

te kalırken, sigara içme oranı %81,1 dir, ve %5,6 sı sigara kullanmadığını belirtmiştir. Alkol 

ve/veya sigarayı bırakanların bırakmadan önce içme sıklıkları ve bırakmamış olanların da 

mevcut içme sıklıkları beraber değerlendirildiğinde, KAH ve kontrol grupları arasında 

günlük içilen sigara adedi, toplam sigara içme süresi, alkol kullanım süresi ve alkole başlama 

yaşı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. KAH grubunun ortalama 

günlük sigara içme adedi 22,1 iken, kontrol grubu için 19,0 dır. 

Plak indeksi (Pİ) ortalaması, gingival indeks (Gİ) ortalaması, cep derinliği (CD) 

ortalaması, ataçman kaybı (AK) ortalaması, orta şiddetli ataçman kaybı görülen bölgelerin 

yüzdeleri ortalaması, kalan diş sayısı ortalaması, kaybedilen diş sayısı ortalaması, ve 

sondlamada kanama görülen (SK+) bölgelerin yüzdeleri ortalaması parametreleri 

bakımından KAH ve kontrol grupları arasında kıyaslama yapmak amacıyla, yaş, gelir 

düzeyi, ve eğitim durumu kovaryant olarak alınarak bu üç parametrenin etkisi ortadan 

kaldırıldı ve ANCOVA analizi yapıldı. Gruplar arasında hafif şiddetli ataçman kaybı görülen 

bölgelerin yüzdeleri ortalaması, şiddetli ataçman kaybı görülen bölgelerin yüzdeleri 

ortalaması, sığ cep derinliği görülen bölgelerin yüzdeleri ortalaması, orta derinlikte CD 

görülen bölgelerin yüzdeleri ortalaması ve derin CD görülen bölgelerin yüzdeleri ortalaması 

parametreleri bakımından kıyaslama yapmak amacıyla da Mann-Whitney U testi kullanıldı. 

Plak indeksi ortalaması üzerine eğitim durumunun mevcut etkisi ortadan kaldırıldığında 

KAH grubuna ait ortalamanın kontrol grubundakine kıyasla anlamlı olarak daha yüksek 

olduğu görülmüştür (p<0,05), (Tablo-1). Gingival indeks ortalaması da KAH grubunda 

kontrol grubuna kıyasla daha yüksektir, ve aradaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Buna karşın cep derinliği ortalaması bakımından bu iki grup arasında anlamlı 

bir fark tespit edilmemiştir, yine de KAH grubunda bu değer biraz daha yüksektir. Ayrıca 

derinliğe göre sınıflandırıldığında sığ CD yüzdeleri ortalamasının kontrol grubunda anlamlı 

olarak daha yüksek olduğu, orta derin CD yüzdeleri ortalamasının KAH grubunda anlamlı 

olarak daha yüksek olduğu, ve derin CD yüzdeleri ortalamasının ise KAH grubunda daha 

yüksek olmakla birlikte bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Yaş ve 

eğitimin etkisi ortadan kaldırıldığında ataçman kaybı ortalamasının KAH grubunda anlamlı 

olarak daha yüksek olduğu görüldü (p<0,05).  
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Ataçman kaybı şiddetine göre sınıflandırıldığında hem şiddetli, hem orta şiddetli, hem 

de hafif şiddetli ataçman kaybı görülen bölgelerin yüzdeleri ortalamasının KAH grubunda 

kontrol grubuna kıyasla daha yüksektir, fakat sadece şiddetli ataçman kaybı görülen 

bölgelerin yüzdeleri ortalaması bakımından bu fark önemlidir (p<0,05). SK+ bölgelerin 

yüzdeleri ortalaması da KAH grubunda daha yüksektir, fakat bu fark da anlamlı  değildir. 

Bununla birlikte kaybedilen diş sayısı ortalaması KAH grubunda çok daha yüksektir ve bu 

fark anlamlıdır (Tablo-1). 

 
Tablo-1: Her iki grup için bazı klinik periodontal parametrelere ait ortalamalar, standart 

deviasyonlar, ve p değerleri.  Bu parametreler bakımından iki grup arasındaki farkların 

anlamlı olup olmadığını değerlendirmek için *ANCOVA analizi; **Mann-Whitney U 

testi kullanıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRUP n Ortalama 
Standart 
Deviasyon p 

Ortalama Pİ* 
KAH 79 1,7 0,6 

0,023 
Kontrol 89 1,3 0,6 

Ortalama Gİ* 
KAH 79 1,0 0,2 

0,011 
Kontrol 89 0,8 0,3 

Ortalama CD* 
KAH 79 2,1 0,7 

0,611 
Kontrol 89 1,9 0, 6 

Ortalama AK* 
KAH 79 2,5 2,0 

0,034 
Kontrol 89 1,3 1,5 

Hafif şiddetli 
AK görülme 
%** 

KAH 79 15,6 16,3 
0,298 

Kontrol 89 12,6 10,5 

Orta şiddetli 
AK görülme 
%* 

KAH 79 24,3 17,7 
0,083 

Kontrol 89 16,3 16,3 

Şiddetli AK 
görülme %** 

KAH 79 21,5 28,3 
0,002 

Kontrol 89 9,1 16, 5 

Sığ CD %** 
KAH 79 88,9 17,4 

0,018 
Kontrol 89 94,5 11,0 

Orta derinlikte 
CD %** 

KAH 79 9,3 14,3 
0,022 

Kontrol 89 4,4 7,9 

Derin CD %** 
KAH 79 0,7 1,8 

0,215 
Kontrol 89 0,9 4,0 

SK+ %* 
KAH 79 32,7 23,4 

0,609 
Kontrol 89 28,7 16,3 

Kaybedilen diş 
sayısı* 

KAH 90 11,8 9,9 
0,007 

Kontrol 90 6,8 5,8 
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Tablo-2: KAH ve kontrol gruplarının mevcut periodontal teşhisleri. 

 

 

Geçmiş periodontal teşhis dağılımı, geçmiş periodontal yıkım yaygınlığı, şu andaki 

periodontal teşhislerin dağılımı bakımından iki grup arasında kıyaslama yapmak amacıyla ki-

kare testi kullanıldı. Tablo-2 de her iki grubun şu andaki mevcut periodontal teşhislerinin  

dağılımı görülmektedir. Ki-kare testinin varsayımları karşılanmadığından dolayı tam bir 

kıyaslama yapmak mümkün olmamakla birlikte, daha şiddetli yıkımla beraber seyreden 

periodontal hastalıkların genel olarak KAH grubunda daha yüksek bir orana sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Şu andaki mevcut periodontal durumları lokalize ve generaliz şeklindeki 

yaygınlık ayrımına tutulmadan gruplar kıyaslandığında gingivitis ve kronik periodontitis 

oranlarının kontrol grubunda daha yüksek, agresif periodontitis oranının ise KAH grubunda 

daha yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi.  

Tablo-3 de görüldüğü üzere ki-kare testinin varsayımları karşılanmadığından, gruplar 

arasında daha doğru bir karşılaştırma yapabilmek amacıyla geçmiş periodontal durumları 

sağlıklı veya gingivitis olan vakalar ve lokalize agresif periodontitis tanısı değerlendirme dışı 

bırakılıp kıyaslama yapıldığında aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmıştır 

(p<0,05). Buna göre geçmiş lokalize kronik periodontitis oranı kontrol grubunda, geçmiş 

2 4 6

2,2% 2,64% 3,3% 
28 39 67 

31,1% 43,3% 37,2%

29 42 71 
32,2% 46,7% 39,4%

6 0 6

6,7% ,0% 3,3% 
1 0 1

1,1% ,0% 0,6% 
13 4 17

14,4% 4,4% 9,4% 
11 1 12

12,2% 1,1% 6,7% 
90 90 180

100,0% 100,0% 100,0% 

sayı

GRUP içi %

sayı

GRUP içi %

sayı

GRUP içi %

sayı

GRUP içi %

sayı

GRUP içi %

sayı

GRUP içi %

sayı

GRUP içi %

sayı

GRUP içi %

Lokalize Gingivitis

Generalize Gingivitis

Lokalize Kronik
Periodontitis 

Generalize Kronik
Periodontitis 

Lokalize Agresif
Periodontitis 

Generalize Agresif
Periodontitis 

Total Dişsiz

 ŞU ANDAKİ PERİODONTAL TEŞHİSLERİ 

Toplam

KAH Kontrol

GRUP

Toplam 
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generalize kronik ve geçmiş generalize agresif periodontitis oranları KAH grubunda daha 

yüksektir. Benzer şekilde yaygınlık göz önünde bulundurulmaksızın konulan tanıların dağılımı 

bakımından gruplar karşılaştırıldığında ve ki-kare testinin varsayımlarını karşılayacak şekilde 

yeniden düzenleme yapıldığında kontrol grubunda geçmiş kronik periodontitis, KAH grubunda 

ise geçmiş agresif periodontitis oranının daha yüksek olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu 

görüldü. 

 
Tablo-3: KAH ve kontrol grupları geçmiş periodontal teşhislerinin oranları  bakımından anlamlı bir 

farklılık göstermektedir (p<0,05). 

 
Mevcut ataçman kayıplarının yaygınlığı göz önünde bulundurularak yıkım yaygınlığı 

bakımından bir sınıflama yapıldığında KAH grubunda yıkımların çoğunun generalize olduğu 

(%78,9 generalize; %20 lokalize), 1 kişide (%1,1) hiç yıkım bulunmadığı; kontrol grubunda ise 

5 kişide yıkım bulunmadığı (%5,6), lokalize (%46,7) ve generalize (%47,8) yıkım oranlarının 

ise birbirine yakın olduğu görüldü. Ki-kare testi kriterlerini karşılamadığı için yıkım 

bulunmayan vakalar değerlendirme dışı bırakılıp kıyaslandığında, yıkım yaygınlığı bakımından 

KAH ve kontrol grupları arasındaki fark anlamlıdır (p<0,05). 

KAH grubuna ait bazı parametreler için grup içi korelasyon mevcudiyeti 

değerlendirildiğinde, sedimantasyon değerinin CD ortalaması, AK ortalaması, şiddetli AK 

görülen bölgelerin yüzdeleri ortalaması, Supurasyon görülen bölge sayısı, kaybedilen diş sayısı 

ve  orta derinlikteki CD yüzdeleri ortalaması ile arasında pozitif korelasyon bulunduğu; 

bununla birlikte mevcut kalan diş sayısı ile de negatif koralasyonu bulunduğu tespit edilmiştir. 

1 5 6

1,1% 5,6% 3,3%

18 40 58 
20,0% 44,4% 32,2%

44 38 82

48,9% 42,2% 45,6%

0 1 1

0,0% 1,1% 0,6%

27 6 33

30,0% 6,7% 18,3%

90 90 180 
100,0% 100,0% 100,0%

sayı

GRUP içi %

sayı

GRUP içi %

sayı

GRUP içi %

sayı

GRUP içi %

sayı

GRUP içi %

sayı

GRUP içi %

Sağlıklı / Gingivitis

Lokalize Kronik
Periodontitis 

Generalize Kronik
Periodontitis 

Lokalize Agresif
Periodontitis 

Generalize Agresif
Periodontitis 

 GEÇMİŞ PERIODONTAL TEŞHİSLERİ 

Toplam

KAH Kontrol

GRUP
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Ayrıca hastaların hem geçmişteki hem de mevcut periodontal tanıları göz önünde 

bulundurulduğunda tür olarak periodontal hastalık enflamasyon ve yıkım şiddeti ile 

sedimantasyon değerleri arasında pozitif korelasyon bulunmaktadır (p<0,05). Sistemik 

enflamatuar markerlardan bir tanesi olan serum CRP düzeyi ile SK+bölge yüzdeleri 

ortalaması, kaybedilen diş sayısı, geçmişteki ve şu anki periodontal hastalık tanısı türü olarak 

enflamasyon ve yıkım şiddeti  arasında pozitif korelasyon tepit edilirken, mevcut diş sayısı ile 

arasında negatif bir korelasyon tespit edildi (p<0,05). Sistemik enflamasyon artışı sırasında 

serumda seviyesi artan beyaz küre sayısı (WBC) ise Pİ ortalaması, AK ortalaması, orta şiddetli 

AK görülen bölgelerin yüzdeleri ortalaması, ve hem geçmişteki hem de mevcut periodontal 

tanıları göz önünde bulundurulduğunda tür olarak periodontal hastalık enflamasyon ve yıkım 

şiddeti ile pozitif korelasyonludur (p<0,05).  

KAH ve buna bağlı miyokard enfarktüsü (MI) geçiren hastalarda kalp kasındaki hasarın bir 

bulgusu olan serum kreatinin düzeyi Gİ ortalaması, SK+ bölgelerin yüzdeleri ortalaması, hafif 

şiddetli AK görülen bölgelerin yüzdeleri ortalaması ile pozitif korelasyonludur (p<0,05). 

Serum fibrinojen seviyesi S+ bölge sayısı ile pozitif koreledir (p<0,05). Aterosklerotik plak 

formasyonunda önemli rolü olan serum platelet sayısı (PLT) ve KAH risk faktörlerinden bir 

tanesi olan Hiperlipidemi varlığı; diş ile ilgili şikayetlerin ilk ortaya çıkma yaşı ile negatif 

koreledir (p<0,05). LDL düzeyi, hem geçmişteki hem de mevcut periodontal tanıları göz 

önünde bulundurulduğunda tür olarak periodontal hastalık enflamasyon ve yıkım şiddeti ile 

pozitif korele iken; total kolesterol düzeyi günlük diş fırçalama sayısı ile, HDL ise S+ bölge 

sayısı ile negatif koreledir.  

Pİ ortalamasındaki artış ile kritik damar hastalığı bulunan damar sayısı artışı ilişkili 

bulunurken (p<0,05),  bu artış koroner anjiografi sırasında balon uygulaması sayısında azalma 

ile koreledir, ki bu da stent veya by-pass uygulaması gerekliliği ile birlikte seyreden bir 

durumdur (p<0,05). S+ bölge sayısı KAH’a bağlı kalp yetmezliği görülme durumu, ve 

geçirilen MI sayısı ile pozitif korelasyona sahipken; diş ile ilgili şikayetlerin ilk ortaya çıkış 

yaşı MI sayısı ile negatif, koroner anjiografi geçirilen ilk yaş ile pozitif korelasyona sahiptir 

(p<0,05). KAH ile benzer oluşma mekanizmasına sahip olan ve KAH ile birlikte seyredebilen 

bir durum olan Periferal Arter Hastalığı (PAH) görülme durumu, mevcut diş sayısı ile negatif; 

kaybedilen diş sayısı ve hem geçmişteki hem de mevcut periodontal tanıları göz önünde 

bulundurulduğunda tür olarak periodontal hastalık enflamasyon ve yıkım şiddeti ile pozitif 

korelasyona sahiptir (p<0,05). 
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V. Sonuç ve Öneriler  

Elde edilen sonuçlara göre; cinsiyet dağılımı, toplam sigara kullanım süresi, günlük içilen 

sigara adedi, alkol kullanım süresi, bakımından KAH ve kontrol gruplarının benzer olduğu 

görülmüştür (p>0,05). Yaş, eğitim durumu ve gelir durumu kovariant olarak alınıp etkisi 

ortadan kaldırılmıştır. 

Geçmişteki periodontal tanıları, şu andaki periodontal teşhisleri, plak indeksi (Pİ) 

ortalaması, klinik ataçman kaybı (AK) ortalaması, şiddetli AK görülme yüzdeleri ortalaması, 

sığ CD görülme yüzdeleri ortalaması, orta derinlikte CD görülme yüzdeleri ortalaması, 

kaybedilen diş sayısı, serum WBC, CRP, sedimantasyon, açlık glukoz değerleri bakımından iki 

grup arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05).  

KAH grubunda ortalama Pİ daha yüksek olduğu için bununla ilişkili olarak kontrol grubuna 

kıyasla daha yüksek Gİ ortalamasına sahip olması beklenen bir sonuç olmakla birlikte marjinal 

gingival enflamasyonun belirteçlerinden biri olan gingival indeks değerindeki bu yükseklik,  

periodontal hastalıktaki enflamasyonun patogeneze bağlı olarak daha şiddetli seyrettiği 

anlamına gelebileceği gibi, KAH grubunda sigara bırakan kişi oranın daha yüksek olması ve 

sigaranın gingivadaki enflamatuar bulguları maskeleme etkisinin ortadan kalkması ile de 

ilişkili olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bakımdan direkt olarak yıkım ile ilişkili 

parametrelerin kriter olarak kabul edilmesi daha uygun olacaktır.  

Geçirilmiş periodontitise bağlı olarak oluşan periodontal doku yıkımı yaygınlığı 

bakımından KAH grubunda generalize yıkım görülme oranı daha fazlayken, yıkım görülmeyen 

1 hasta bulunmaktadır. Kontrol grubunda ise lokalize ve generalize yıkım oranları birbirine 

oldukça yakındır ve 5 kişide periodontal yıkım bulgusuna rastlanmamıştır. İki grup arasında 

periodontal yıkım yaygınlığı bakımından anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0,05). Bu bulgu, 

KAH hastalarının daha generalize bir oral enflamasyona sahip olduğu ve bunun süre olarak da 

daha uzun süre devam etmiş olduğu anlamına gelir, ki bu da periodontal hastalığın sistemik 

etkilerinin daha uzun süre ve daha yüksek oranda görülme durumunu yaratır.  

Gingivitis ve kronik periodontitis oranlarının kontrol grubunda anlamlı olarak daha yüksek, 

agresif periodontitis oranının ise KAH grubunda anlamlı olarak daha yüksek olduğu sonucu 

değerlendirildiğinde, agresif periodontitis gibi erken yaşta ortaya çıkan ve hızlı bir periodontal 

yıkım ve lokal enflamasyon artışı ile birlikte seyreden bir hastalığın sistemik enflamasyonu 

arttırıcı etki oluşturduğu ve diğer bireylere kıyasla bu etkiye daha uzun süre maruz kalındığı 

göz önünde bulundurulduğunda çalışmamızın hipotezi bu bulgularla desteklenmiş olmaktadır. 
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Bu sonuçlar doğrultusunda, periodontal yıkımın daha erken yaşta oluşmaya başlaması, bu 

kişileri daha erken yaşlarda KAH hastası olma riski ile karşı karşıya bırakabilir. KAH 

etiyolojisi ve patogenezi düşünüldüğünde, periodontal hastalığın tek başına KAH oluşturması 

olası gibi görünmemekle birlikte, diğer risk faktörleri ile birlikte kumulatif bir etki 

yaratabileceği veya diğer mekanizmaları hızlandırıcı/şiddetlendirici etki göstererek KAH risk 

faktörleri arasındaki yerini alabileceği söylenebilir. Çalışmamızda bazı periodontal 

parametrelerin sedimantasyon, CRP, WBC gibi sistemik enflamasyon ve aterosklerozda önem 

taşıyan değerler ile ilişkili olduğunun gösterilmesi, önceden yapılmış olan çalışmalarla ortaya 

konulan mekanizmaların etkileri ile uyumlu niteliktedir.  Yine de çalışmamızda elde edilen 

sonuçların gücünün ortaya konulabilmesi için daha büyük çalışma grupları üzerinde 

araştırmalar yapılması uygun olacaktır. 

Sonuç olarak, periodontal durumun KAH’daki bazı sistemik enflamatuar markırların 

seviyesini etkileyerek KAH patogenezi ile ilişkili olabileceği söylenebilir. Bu durum KAH 

tedavisini güçleştirecek ve tedavinin başarı oranını düşürecektir. Hastaların yaşam kalitelerinin 

düşmesi; MI, emboli, trombus gibi ölümle sonuçlanabilen olayların yaşanması, hastaların 

ömrünün kısalması gibi çok ciddi durumlara yol açacaktır. Bu bakımdan hem KAHa 

yakalanma riskinin azaltılması, hem de KAH tanısı konmuş olan hastalarının sağlıklarına 

kavuşturulması şansını arttırmak amacıyla enflamatuar yanıtı arttıran periodontal hastalıkların 

elimine edilmesine yönelik periodontal ve dental tedavilerin de bu hastaların tedavi 

planlamasına eklenmesi uygun olacaktır. Çalışmamızda elde edilen bulguların gücünün ortaya 

konulabilmesi için daha büyük KAH ve kontrol grupları üzerinde araştırmalar yapılması uygun 

olacaktır. 
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Fakültesi Radyoloji bölümünden hizmet satın alınmıştır. Hizmet alımının kapsamında 200 adet 

panoramik radyograf (ortopantomograf) çekilmiştir. 
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b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar: 

Alınan ödenek ile makine veya teçhizat alımı yapılmamıştır. Sadece hizmet alımı yapılmıştır. 

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar:  

Periodonsiyum; dişeti, alveol kemiği, kök yüzeyi ve komşu alveol kemiği arasında yer alan 

periodontal ligament ve kök yüzeyini kaplayan sementten oluşan diş destek dokularını içerir. 

Periodontal hastalıklar, mikrobiyal dental plak kaynaklı gram-negatif ve gram-pozitif 

bakterilerce oluşturulan karma enfeksiyonlar olup, dişleri destekleyen dokularda oluşan 

kronik enflamatuar hastalıklardır. Dental plakta bulunan mikroorganizmalar periodontal 

patojenler olarak adlandırılır, lokal ve sistemik immün ve enflamatuar cevapları etkiler.  

Gingivitis, birleşim epitelinin dişe orijinal seviyesinde tutunduğu durumdaki (AK 

bulunmayan) dişetinin enflamasyonudur. 

Periodontitis, insanlarda en sık rastlanan ve çoğu zaman teşhis edilmemiş durumda olan 

hastalıklardan bir tanesidir. Dişi destekleyen dokuların kronik enfeksiyonudur. Periodontitis 

sadece dişeti ile sınırlı kalmayıp, dişin bağ dokusu ataçmanında da yıkıma yol açan 

periodonsiyumun enflamasyonudur. Gingival dokuların enflamasyonu ile başlayan, dişin 

periodontal ligament ataçmanı ve kemik desteğinin kaybı olarak tanımlanır. 

Çalışmamızın katılımcılarına, Amerikan Periodontoloji Akademisi (AAP)nin 1999 yılında 

yaptığı periodontal hastalık sınıflamasına uygun olacak şekilde Lokalize Gingivitis, 

Generalize Gingivitis, Lokalize Kronik Periodontitis, Generalize Kronik Periodontitis, 

Lokalize Agresif Periodontitis, Generalize Agresif Periodontitis, teşhisi konulmuştur. Bu 

teşhislerin konulmasında Williams işarteli periodontal sond yardımıyla yapılan periodontal 

ölçümler, hastanın dental hikayesi, ve radyografik değerlendirmede ortaya konulan alveolar 

kemik yıkım paterninden yararlanılmaktadır. Her bir dişe ait 4 bölgede ölçümler yapılmıştır. 

Hastalığa ait bulguların bu bölgelerin aynı kişideki toplam sayısının % 30’unda veya daha 

AYRINTILI GİDER LİSTESİ: 

 
HİZMET ALIMI 

 

 
MİKTARI 

 
ÖLÇÜ   BİRİMİ 

 
 BEDEL 

Panoramik 
radyograf 

(Ortopantomograf) 

200 Adet 
film 

 
2500TL 

 

TOPLAM BEDEL 2500TL 



 18

fazla bölgede görülmesi hastalığın “generalize” olduğunu belirtir. Hiç dişi bulunmayan 

hastalar, Total Dişsiz olarak sınıflandı.  

Kritik damar hastalığı aterosklerotik lezyonun ilgili damarda %50’den fazla daralmaya 

sebep olduğu durumdur. 

d) Sunumlar:  

* Periodontal Durum Erken Yaşlarda Görülen Koroner Arter Hastalığının Ortaya Çıkışında 

Gerçekten Etkili Mi? – Şükran Karagöz, Serkan Durdu, A. Rüçhan Akar, Erdem Karabulut, 

Ümit Özyurda, Hamit Bostancı. ( Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, 22-24 

Mayıs 2008, İstanbul ). 

* 50 Yaş Altındaki Bireylerde Koroner Ateroskleroz ile Periodontal Durum Arasındaki İlişki. 

– Şükran Karagöz. ( Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim 

Dalı, 2008, Ankara ). 

* Ateroskleroz ve Periodontitis. – Şükran Karagöz. ( Ankara Üniversitesi Kalp ve Damar 

Cerrahisi Anabilim Dalı, 2007, Ankara). 

e) Yayınlar ve tezler: 

* Periodontal Hastalıklar ile Erken Yaşlarda Görülen Ateroskleroza Bağlı Koroner 

Hastalıklar Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. – Araş. Gör. Dt. Şükran Karagöz, 

Danışman: Prof. Dr. Hamit Bostancı, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Periodontoloji Anabilim Dalı doktora tezi – yazım aşamasında. 

 


